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LABANCZ ANNA miskolci ápolónő emlékére születésének
hatvanadik, halálának harminchatodik évfordulóján; és minden nő
emlékére, aki elvakult szerelmi szenvedélyek, végletes önzés
áldozatává lett.
Előszó

A huszonhárom éves, elbűvölően szép Labancz Annát 1970.
április 19-én hajnalban ölték meg. A magyar kriminalisztika
történetében rendhagyó a gyilkosság, mert képtelen körülmények
között, egy nővérszállás földszinti ablakában történt. A tettre
készülőt a gyilkosság előtti órákban és rögtön azt követően többen
látták. Alakjáról, sajátos mozgásáról, furcsa futásáról, fejformájáról,
hajszínéről, arcának karakteréről, ruházatáról meglehetősen pontos
és sokban megegyező leírást adtak – mégsem került rendőrkézre.
Pontosabban: negyvennyolc óra elteltével már a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kihallgató szobájában ült,
tanúvallomást tett, de – olyan okok miatt, amelyek nem tartoznak
rám – végül elengedték, és hivatalosan többé nem foglalkoztak vele.
A fiatal nő halálos sebei ellenére segítséget kért egészségügyi
szakvizsgás kolléganőitől, akik az egész testében véres lány láttán
nem gondoltak bűncselekményre. Segélynyújtási kísérletük után a
közeli baleseti sebészetre csak negyvenöt perccel később került.
Az ügyeletes orvosok a sokktalanítóban a lányról nem vetették le
a pizsama-kabátját, sérülései szemrevételezése nélkül kezdték el
mentését. Vére a gégemetszés után már nemcsak a szájából, hanem a
légcsövéből is ömlött. A légzés és keringés leállása után jöttek rá,
hogy a bal válla fölötti sérülés ad magyarázatot állapotára. A mellkas
felnyitásakor kiderült: ha rögtön megoperálják, esetleg
megmenthették volna. (A balsors még a síron túl is sújtotta: a
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rendőrségi jegyzőkönyvekben vezetéknevét két b-vel írták, a sírköves
pedig neve végéről lehagyta a z betűt.)
A gyilkosság húsz év elteltével – a megyei rendőr-főkapitányság
és az ORFK szégyenére – büntetőjogilag elévült. A kitartó munkával
összegyűjtött jegyzőkönyvek, dokumentumok érvényüket veszítették.
Belügyminiszter-helyettesi engedéllyel 1990-ben megkaptam az
iratok fénymásolatát. Később a rendőrség a kriminalisztikai
kuriózumnak számító dokumentumokat megsemmisítette.
Volt olyan nyomozó, aki a fénymásolatok átadásával egy időben
megnevezte Labancz Anna gyilkosát (a tettesnek bizonyos formában
évekkel korábban). A Labancz Anna-ügy megszállottjává vált
néhány rendőrtiszt magánemberként a tettes személyéről,
körülményeiről sok adatot, fontos információt összegyűjtött. Hogy
ezeket miért nem használták fel, az elkövetővel szemben még időben
miért nem indítottak eljárást, a találgatások világába vezetne.
Néhány évvel ezelőtt megkaptam annak a kalandos sorsú levélnek
a másolatát, amelyet Anna 1970. április 17-én írt, és másnap délelőtt
postára adott. A barátnőnek elküldött, és a rendőrség által 1990 előtt
nem ismert sorok döntőfontosságú információval szolgáltak. Ha
semmi másból, ebből a levélből biztosan tudni lehetett, kitől tartott
Anna. Bizonyos okok és megfontolások miatt a levél egyes részleteit a
regényben nem teszem közzé.
A jegyzőkönyvek, Anna naplója és levelei birtokában regényt
írtam, az írói igazságszolgáltatás parancsát követve. Történelemként
tekintettem az akkori tényekre és szereplőkre. Anna sors-krónikáját
1970. április 22-vel, temetésének napjával lezártam. A harminchat
évvel ezelőtti vagy azt megelőző időszak egyes szereplői már nem
élnek. Akik igen, azoknak ifjúságuk elmúlt, elfelejtett, jelentéktelen és
mára teljességgel homályba veszett emlékeit idézem fel.
Valamennyiüket teljes nevükön szerepeltetem. Egyes, az ügyben
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elkötelezett nyomozók instrukcióit követve megnevezem a gyilkosság
elkövetőjét is. Személyével 1970. április 22-ét követően nem
foglalkozom, mivel a regény ott véget ér. Hangsúlyozom: a
dokumentumok mellett és ellenére regényt írtam! Bár ragaszkodtam
a jegyzőkönyvi állításokhoz, nem vallomás-részleteket adtam közre,
hanem azok felhasználásával érzelmileg átélhető fikciót, vagyis
szépirodalmi művet.
Végül megköszönöm azt a segítséget és támogatást, amit Daragó
László rendőr alezredestől, és más rendőrtisztektől, szakértőktől
kaptam. Nélkülük, illetve az általuk felvett tanúvallomások nélkül a
Labancz Anna gyilkosság rejtélyét, lebonyolításának módját, az
elkövető személyét soha nem tudtam volna kibogozni. Nem is volt ez
a feladatom. Én csupán irodalmi formába öntöttem, amit ők
kiderítettek. Az ügy természetéből következik, hogy lényegesen több
információt kaptam, mint amennyit felhasználtam, arra gondolva,
hogy a lelkiismeretével mindenki maga számol el.
Számomra – s a nyomozók és a nyilvánosság számára – csak
Anna, csak az Annák igazsága lehet az igazság. Ennek az erkölcsi
kötelezettségnek a vállalása és kimondása alól senki és semmi nem
menthet fel bennünket, ha nyugodtan és tisztességesen akarunk élni.
Budapest, 2006. január 11-én
A.Gy.
****
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Mintha a lelke – dübörgött a koporsó a rázuhanó fagyos
rögöktől. A két régi koma határozott mozdulatokkal fordította
a felhalmozott földet a gödörbe. A tarlott temető szántóföldig
hajló részén bolydult varjak károgtak a hófoltos halmok közt.
A zokogásától nem hallotta hangjukat. Anyját János és Margit
karolta, bele ne szédüljön fájdalma szakadékába. Jéghideg
iszonyat futott át az agyán: egyszer ő fog ott lent a koporsóban
feküdni, őrá hullik majd a föld, hogy betemesse, elnyelje
mindörökre.
Váratlan volt ez a félelem ölelte villanás, s már nem is a
gyűlölt-imádott halottat, hanem önmagát sajnálta. A sírástól
elfulladt, megszédült, Jánosba akart kapaszkodni, de ereje
elhagyta: ájultan csuklott össze.
A rokonok fölemelték a sárrá dagasztott földről, s mivel a
szomszédos sír hideg kövére nem akarták fektetni, az odébb
árválkodó Szent Mihály lovára emelték, mint koporsó nélküli
holtat. Nővére, Margit hajolt fölé, felül kinyitotta a kabátját,
meglazította sálját, és fagytól dermedt kézzel simogatta az
arcát.
Anna magához tért, de csak az ég szitáló szürkeségét látta.
A tompa puffanások, ahogy a két férfi lapáttal a sírhalmot
egyengette, távolinak tűntek. – Itt vagyunk, nem lesz semmi
bajod – suttogott Margit, mintha titkot közölne, vagy maga
sem hinne bíztató szavaiban. Aztán leigazította húga lábát a
földre, és felültette a fakereten. – Maradj itt, én anyánkhoz
megyek.
A gyászolók gyűrűje megnyílt Anna előtt, hogy az
esemény részese legyen. A ministráns fiú a pap kezébe adta a
szenteltvizes locsolót. A pap meghintette a földpúpot, majd
megnyitotta fekete szalaggal jelölt imakönyvét, s miközben
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énekelt, a két férfi leszúrta a fejfát, ráerőltette a családi
koszorú drótkarimáját, eltakarva a felírást: Labancz János –
1917-1960. A művirágos koszorúk és csokrok befedték a
csupasz kupacot, mintha rejteni akarnák a mélybe temetettet.
A sápadt Annát a szomszéd fiatalasszony felsegítette, és a
rokonlány támogatta. A családjához vezették. Elgyötört anyja
rátekintett. – Jobban vagy, Annácskám? – Bólintott, szép ajkán
megnyugtatónak szánt mosoly rándult.
János elengedte anyja karját:
– Gyere, állj anya mellé.
Anna anyja karjába kapaszkodott, magához húzta.
Tizenhét éves bátyja baljával átfogta a vállát, és tartotta a
szeretet erejével, mintha soha nem haragudott volna rá a
halott megkülönböztető magatartása miatt.
Apjuk úgy viselkedett, mintha csak egy gyereke lett volna:
Anna. Szitka és meglendülő keze csattanhatott a feleségen
vagy a két gyereken. Annához ingerült szava soha nem volt,
bármit tett, bocsánatot nyert. Nemcsak azért, mert ő volt a
legkisebb, hanem az apa mániája miatt is: lányát különlegesen
szépnek látta, mindenkinek büszkén mesélt róla, s biztos volt
benne, hogy Annának nem akármilyen helybeli, hanem majd
egyenesen egy mérnök kéri meg a kezét.
Anna sütkérezett a lelket és testet kényeztető csodálatban.
Maga is hitte, amit rajongó apja hangoztatott. A tükörbe
tekintve apja szemével is nézte magát, és vonásai láttán
elégedett, boldog-öntelt mosoly jelent meg az arcán.
A szörnyű titok

Labancz János váratlan és titokzatos halála miatt a fél falu
kivonult a temetésére. 1960. február 15-én reggel futótűzként
terjedt a hír Sajópetriben, hogy éjszaka a fogattal a két ló
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megállt a ház előtt, s a szekérderékban szétvert fejjel holtan
feküdt Labancz. Kora reggel kiszállt a miskolci rendőrség,
kikérdezték a családtagokat. Egy toporgó rendőr
koradélutánig őrizte a holttestet; akkor érkezett a hullaszállító,
amely bevitte Miskolcra, hogy a megyei kórház
proszektúráján felboncolják, mivel úgy látszott, hogy
bűncselekmény áldozata lett.
A tizenhárom éves Anna iszonyattal nézte, amint apját a
szekérből átfektetik a fémládába és a fekete, ütött-kopott
Roburral elszállítják.
Lelkében szörnyű titok sajgott. Két héttel korábban apja
kapatosan az istállóban a jászolhoz szorította, fogdosta,
csókolni próbálta. Rémületében első pillanatban elképzelni
sem tudta, mit akar tőle az édesapja, miért bántja. Sikoltani
nem mert, csak elszántan védekezett hevülten lihegő,
vasmarkú apjával szemben.
A jobb vádlijába hirtelen éles fájdalom hasított.
Kétségbeesésében az addig mindig csak simogató kézbe
harapott. Apja dühödten arcul csapta. Anna zokogva rogyott
a ganéba. Szája felrepedt, lelke elhasadt. Nem értette, miért
történik mindez, miért akar tőle valamit az apja, ami tilos és
iszonyatos. A vastag harisnyán át lábát a jászolból kiálló szög
felsértette, erősen vérzett.
Negyvenhárom éves apja százkilencven centi magas volt.
Szikár, csontos, bikaerős. Azt tehetett volna vele, amit akar.
Anna szakasztott mása volt: valószínűtlenül sűrű, erős szálú
fekete haját tőle örökölte. Akárcsak kicsit hátrahajló, félholdas
homlokát, merész ívű szemöldökét, szépen metszett, tatárosan
villogó szemét. Széles orrnyerge és szája formája apjáét idézte,
miként szabályos, hófehér fogai. Anna hirtelen nyúlt meg,
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korán ért. Tizenhárom éves korára 170 centi magas lett.
Kényes bőrén sejtelmesen áttetszettek az erek.
Két erős kéz emelte fel.
– Na, nincs semmi baj – mondta az apja. – Vedd elő a
zsebkendőd, töröld meg a szád, és ne sírj. Te az enyém vagy…
az én lányom. Ne félj, én mindenkinél jobban szeretlek. Arról,
ami történt, ne merj szólni senkinek. Megértetted? Na, menj és
hallgass!
Két marokkal megfogta lánya karját, közelebb húzta és
homlokon csókolta. Anna egy pillanatra a férfi arcába
tekintett. Apjának nem volt még ősz hajszála, egyetlen hibás
foga. Szemében indulatos fény cikázott. Anna lobbanékony
természetét is örökölte: semmiségekért tudott gyűlölni,
hirtelen mindent feláldozni.
Bement a házba. Felrepedt szája, véres arca láttán
érdeklődő anyjának azt mondta, megcsúszott és beütötte
magát a jászolba. De egész testében reszketett. Sajnálta magát
és az apját. Látta, mennyit hajszolódik, hogy eltartsa ványadt
feleségét és három gyerekét. Szegényen éltek, mint Sajópetrin
az emberek többsége.
Anna 1956-ban tízéves volt. Beszélték a csöndes faluban,
hogy a közeli városban, Miskolcon lövöldöznek, embereket
akasztanak fel a szovjet emlékműre.
Azokban a napokban apja eltűnt. November végén egy
éjszaka pufajkások vették körül a házat és elvitték.
Tavaszodott, amikor szótlan komorsággal hazatért. Akkortól
alig beszélt. Addig is dédelgetett Annája lett a mindene.
Miskolcon dolgozott, útjairól mindig hozott az ő kislányának
valamit: cukrot vagy gyümölcsöt, és ragaszkodott hozzá, hogy
egyedül egye meg, ne adjon belőle se az édesanyjának, se a
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testvéreinek. Anna annyira hozzászokott ehhez, hogy
sértésnek vette, ha apja üres kézzel tért haza.
A kicsi Anna vakon hitt az apjában, és csak benne. Úgy
gondolta, mindig csak olyasmit akar, ami jó neki, mert
örömében kedvét leli.
Apját sem a maga, sem családtagjai születésnapja nem
érdekelte, csak Annáé. Azt mindig megünnepelte. A
tizenharmadikra, 1959. október 25-én szép selyemkendőt
hozott neki. A vállára terítette, azzal együtt zárta a karjába és
ölelte hosszan magához. Anna örömében összecsókolta apja
arcát, homlokát, ajkát. Anyja és két testvére némán nézték a
jelenetet. – Na, köszöntsétek fel, végül is ma tizenhárom éves
– intett az apa a többieknek. Kényszeredett jókívánsággal
sorban megpuszilták. – Hoztam egy üveg bort, ezt a
süteményt meg neked, Annuskám. Na, hozz poharakat! –
mordult az asszonyra.
Anna kibontotta a csomagot, és kivételesen odakínálta
testvéreinek. Apja rávakkant: – Ne osztogasd, ami a tiéd! –
Töltött a poharakba. Annáéba is egy keveset. – Boldog
születésnapot az én gyönyörű kislányomnak! Gyere, ülj ide az
ölembe!
Anna jobb karjával átölelte apja nyakát: – Köszönöm,
morgó medve, te vagy a legjobb édesapa a világon. – Margit
és János magázták az apjukat. Egyedül Anna tegezhette. –
Igyunk az én kicsimre! – emelte meg a poharát az apa.
Végignézett a többieken, isznak-e, aztán magához vonta lánya
fejét, csókolta a haját, az arcát, majd felhajtotta a bort.
De ott az istállóban, mint egy tiszta lepedő, összevérződött
és széthasadt Anna lelke. Akkortól rettegve várta apját, s
amikor hallotta, hogy megérkezett, gyomorgörcse és
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hányingere támadt. Ha belépett, nem szaladt elé, mint régen,
nem ölelte át a nyakát, és nem csókolta. Iszonyodva félt, hogy
kirendeli az istállóba, legyűri, és akármi is történik, örökre
hallgatnia kell róla.
Apja ugyanúgy kedveskedett neki, mint régen, de Anna
tudta, ennek ára van vagy lesz, és keserű lett szájában a
cukorka, ízetlen a gyümölcs.
Anyja nem mert érdeklődni a változás okáról. Három év
alatt három gyermeket szült. Ez megroppantotta az
egészségét. Ismerte férje nagy természetét. Egy ideig a
betegsége ellenére is minden éjszaka a kedvét töltötte rajta. De
egyre kevesebb örömmel, így aztán végül békén hagyta.
Az asszony biztos volt benne, hogy a férje nő nélkül nem
létezhet, és megoldást keresett. Szép férfi volt, szilaj és
kimeríthetetlen. Bármennyit ivott, soha nem részegedett le. És
nem ijedt meg semmitől, azt hitte magáról, hogy örökké ilyen
marad. Szembeszállhat bárkivel, büntetlenül elcsábíthatja
bárki asszonyát.
Anna már nem kegynek, hanem kiszolgáltatottságnak
érezte azt a megkülönböztetést, amellyel apja körülvette, és
szembefordította vele a családot. Éjszakánként felriadt,
titokban sírt, és azt kívánta, bárcsak történne valami az
apjával, hogy megmeneküljön a borzalomtól, ami rá vár. Már
nem nézegette magát tetszelegve a tükörben, szégyellte és
bántotta a szépsége, ami bajt zúdított rá. Mindennap
elhatározta, hogy megmondja apjának, ha megtörténik, amivel
megfenyegette, kútba ugrik, vagy az istálló padlásán felköti
magát.
Halott a szekéren

Amikor a történtek után két hétre agyonvert apjával
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éjszaka megálltak a lovak a ház előtt, ő ébredt fel elsőként
riadó álmából. De különben is, már kicsi korától mindig
megérezte, ha apja hazafelé tartott. Fejét a párnába fúrva várt,
de nem hallotta a kapu nyitását, az udvarra beforduló szekér
zaját. Telt az idő. Kikelt az ágyból, az ablakhoz óvakodott,
hogy megnézze, mit szöszmötöl az apja. A megsüllyedt
szürkeségben nem látta a bakon, csak a lovak türelmetlen
toporgását. Rosszat sejtett, anyját költögette. – Ne buzogj, nem
a te gondod. Biztosan beivott – intette le az anyja.
Február közepe volt. Anna aggódott, hogy apja megfagy a
hidegben.
– Valami lehet vele, hogy nem mozdul – noszogatta az
anyját.
– Milyen ember ez? – bosszankodott az anyja és hangjába
az évek során összegyűlt keserűség vegyült.
Kabátot vetett magára, fázósan kisietett a szekérhez. Anna
az ablakban figyelt. Anyja a szekér körül toporgott. Csak
annyit látott, hogy férje hason fekszik, és mintha nem
lélegezne. Visszaiparkodott a házba. – Mi van vele? – kérdezte
a lány. Anyja nem válaszolt, hanem a fiát költögette és kérte,
álljon be a szekérrel, aztán siessen az istállóba a
viharlámpáért, hogy megnézzék, részeg-e az apja, vagy baja
esett. Amikor kiderült, hogy halott, Anna elájult.
Ismeretlen elkövető

Sorban jöttek a gyászolók. Az asszonyok hideg, könnyes
arcukat az arcához érintették, a férfiak kezet nyújtottak.
A temetőből hazatérve dermedt csend fogadta őket, és a
nagy kiadással járó végtisztesség után a fogas kérdés: a
kenyérkereső, családfenntartó apa váratlan és titokzatos halála
után hogyan lesz tovább? Anyjuk mindig is csak a háztartást
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vezette. János tizenhét, Margit tizenhat éves volt, Anna pedig
alig múlt tizenhárom.
A rendőrség közölte Labancznéval, hogy férje ismeretlen
tettes bűncselekményének áldozata lett. János azt mormogta,
hogy azért nem találják a gyilkost, mert ők maguk azok –
agyonverték az apját. Ötvenhatban is, meg utána is mindig
így hallgattatták el, aki megmondta az igazát.
Anna
azt,
hogy
apja
ismeretlen
elkövető
bűncselekményének
áldozata
lett,
rejtélyesnek
és
félelmetesnek érezte, mivel az gomolygott benne, hogy az
édesapja vesztét kívánó óhajtása és a bekövetkezett esemény
között összefüggés lehet.
Nehezen viselt lelkifurdalás gyötörte, szüntelenül sírt.
Gyakran álmodta, hogy az ismeretlen gyilkost próbálja
feltartóztatni, de az doronggal az ő fejét is szétveri. Sikoltozva
ébredt. Máskor hirtelen hallani vélte azt a borzalmas
dübörgést, ami a temetőben ájulatba kergette, és vinnyogva
menekült ki a házból. Hisztériájával rémítette a családját.
Helyzete kedvezőtlenre fordult, apjuk korábbi dédelgetését
megbosszulandó: testvérei ridegen bántak vele. Anyja sem
pátyolgatta, hiszen a napi megélhetés gondjai nyomasztották.
Mindig közepes tanuló volt. Amíg érte rajongó apja élt,
önmagán kívül más nem érdekelte, mert biztos volt benne,
hogy úgyis védőszentje szándéka szerint alakul a sorsa. A
lelkében tanyát vert rémülettől minden megváltozott: nem
tudott aludni, az iskolában kimerülten bámult maga elé.
Kezdetben ezt tanárai megértéssel fogadták, de végül csak az
eredményt osztályozták.
A nyolcadik osztályt keservesen végezte. Zsibbadtan ült a
könyvei, a füzete előtt és szüntelenül arra gondolt, hogy
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bűncselekmény áldozatának lenni szörnyű szégyen és
megaláztatás. Ha apja rátámadt, talán mással szemben is
elkövethetett valami bűnt, ami miatt olyan irgalmatlanul
elbántak vele, és fiatalon elpusztították. Elhatározta, ő egész
életében mindenkivel megértő lesz, jól és tisztességesen
viselkedik, nem ad okot arra, hogy bárki is bántalmazza,
megalázza, ismeretlen elkövetőként az életére törjön.
Nem volt ezt könnyű betartani. Apjától örökölt
lobbanékony természete miatt néha megbántott másokat,
például a bátyját, aki átvette a családfői szerepet, és gyakran
utasította erre-arra. Anna nem fogadta apácai alázattal
testvére hatalmaskodását, szájalt vagy durcáskodott, és
ilyenkor megesett, hogy a bikaerős Janika képen törölte.
És nem volt hova, kihez fellebbeznie. Még apja emlékéhez
sem. Bármilyen hálátlanságnak látszott, a sírjához soha nem
ment ki. Úgy érezte, ha csak ránéz a fejfára, menten elájul a
lelkét perzselő önvádtól. Vétkesnek érezte magát a
megmagyarázhatatlan szerelemmel szeretett apa és férfi
nemtelen végzetében. De gyötörte is, hogy a bálványozott
lény olyasmit akart tőle, és ha életben marad, biztosan be is
hajtja rajta, amivel szétszaggatott benne mindent, ami az
élethez kell. Felőrölte idegileg, hogy erről, amíg csak él, soha
senkivel nem beszélhet, mert egyrészt leköpné vele apja
emlékét, másrészt bemocskolná magát, senki nem hinné el,
hogy csak akarta, de nem gyűrte.
Fehér bőr, tatáros szem

Bármennyit vergődött, teli volt energiával. Ha csak zsíros
kenyérre és paprikás krumplira telt is, jó étvággyal evett,
testileg rohamosan fejlődött. Melle hegyes csúccsá
formálódott. Hosszú, különleges fényű, koromfekete haja,
15

hófehér bőre, tatáros szemének titkolhatatlan villódzása
sokkal vonzóbbá tette, mint amilyen a többi lány volt az
osztályban. Fiú osztálytársai kevésnek érezték magukat, hogy
körülötte legyeskedjenek. Inkább érettebb legények és egy-két
férfi tanára tette neki a szépet. Anna nem örült, inkább
megszégyenítőnek érezte, ha dicsérték, miközben a tükörbe
tekintve újra meg újra láthatta, hogy elüt a környezetétől.
Tanári jó szándék is kellett, hogy túl legyen a nyolcadik
osztályon. Az évzáróra csak édesanyja kísérte el. Sötét
szoknyában és fehér, nővérétől kölcsön kapott blúzban
ballagott az osztálytársai közül fejjel kimagasodva. Magához
szorította virágcsokrát, és amikor véget ért az életbe elbocsátó
iskolai ünneplés, egyedül ment ki a temetőbe és édesapja
sírjára rakta a csokrot. Másfél év telt el azóta, hogy apját
elvesztette, mégis egész testében remegett, amikor a temetőbe
lépett, mintha attól félt volna, hogy a halott a megsüllyedt
halmon ülve várja, és számon kéri a csak általa ismert bűnét.
Apja sírján hófehér szarkaláb és lila viola virított annak
jeleként, hogy a megbántott immár mindent megbocsátott a
holtnak. Anyja hetente kijárt élete pótolhatatlan szerelméhez,
akit egykoron minden lány irigyelt tőle; akit az első pillanattól
kezdve félve imádott, és sokkal többnek érzett önmagánál.
Anna a sírtól távolabb állt meg. Hevesen vert a szíve.
Melegen sütött a nap. Az aratásra érett gabonatábla fölött a
magasban pacsirta bukfencezett énekelve. A mindenséget
betöltő hangja annyira természetesnek és örökkévalónak
tetszett, hogy zokogni kezdett. Arra gondolt, nem bánná,
bármit is tenne vele az apja, csak élne, és segítené: merre
induljon most, mi legyen a sorsa?
Tizennégy és fél éves volt. Megjelenésében szinte már nő,
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de a lelkében gyermek és gyámoltalan. Valaha annyi
mindenről ábrándozott. Apja halála óta bármire gondolt,
hirtelen megjelent benne a bénító érzés, hogy egyszer majd ő
is a föld alatt lesz, s hiába énekel önfeledten a pacsirta, mint
most, hozzá már nem jut el a hangja, az örök sötétben süketen
és feltámadhatatlanul fekszik.
Csokrát nem a sírra, hanem a fejfa elé rakta, oda, ahol a
mélyben
apja
feje
nyugodhat.
Letérdelt,
hangos
kétségbeesettséggel imádkozott, arra kérte istent, bocsássa
meg vétkét: apja halálát kívánó vágyát. Ismét megfogadta,
hogy jó lesz, szereti az embereket, alkalmazkodik hozzájuk,
sose fordul velük szembe, nehogy ő is bűncselekmény
áldozata legyen. Ahányszor eszébe villant ez a két titokzatos
szó, összefacsarodott a szíve, agyában széthullott minden
gondolat.
De egyet biztosan tudott: apjának azt a hangoztatott
jóslatát, hogy neki mérnök férje lesz, teljesíti bármi áron. Még
nem tudta, miként és mikor, csak azt, hogy ez így lesz, és nem
lehet másként. Megesküdött a sírban enyészőnek: addig nem
látogatja, amíg férjhez nem ment. Majd csak akkor jön oldalán
választottjával és örök társával, hogy esküvői csokrát közösen
a sírra helyezzék. Akkor szétszakadozik lelkében a fájdalom,
gyermekeket szül és igyekszik boldog lenni, miként a többi
boldog ember.
Nagy haja szépen eltakarta koponyája erőteljesen
domborodó hátsó, az akarati központot rejtő részét. Tisztában
volt vele, hogy nem eléggé okos, de kitartás, szorgalom és
elhatározásainak végrehajtásához erő annyi van benne, mint
tíz másban, és semmi nem fordíthatja vissza választott útján.
Inkább meghal, de akkor is végig megy rajta, mert különben
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minek is élne.
Nem a kijárat, hanem a gabonaföld felé indult. Leült a
mezsgye szélén, hosszan bámulta a pipacstól véres búzatáblát,
beszívta az érett gabona meleg illatát. Nem volt terve és
elképzelése arról, hogy mi legyen most vele, s nem volt senki,
aki érett fejjel bármit tett volna érte és helyette, elindítva a
felnőttség irányába.
Hogy csúfos bizonyítványával továbbtanuljon, esetleg
valamilyen szakmát, fel sem merült benne. A nagy
szegénységben a család nem is vállalta volna eltartását. De
nem is akart otthon, egész pontosan Sajópetriben maradni.
Parancsoló természetű és Anna kényeztetésének éveit nem
felejtő bátyja különben is azt kívánta, hogy rögtön
gondoskodjék önmagáról.
Titkolhatatlan ragyogás

Egy távoli rokon felajánlotta, hogy elhelyezi a miskolci
Mezőkernél. A központi raktárban dolgozott, tedd ide, szaladj
oda munkát végzett. Nem volt könnyű egyfolytában talpon
lenni, emelgetni, pakolászni. Mindennap korán kelt,
sokadmagával várta a buszt, és a hármas úton ment a
nagyvárosba.
Kezdetben mindig eszébe jutott az apja, akivel errefelé
botorkáltak azon a februári éjszakán a hazataláló lovak.
Kimerülten csak este tért haza. De legalább volt saját keresete.
És vonzotta is Miskolc forgalma, az idegen emberek, akiktől
félt, mégis jó volt köztük lenni és elfeledkezni az otthoni
bezártságról,
nyomorúságról
és
a
szüntelen
kis
piszkálódásokról.
A Mezőkernél sok férfit látott maga körül, és idegesítette,
hogy megbámulják. A fiatalabbak moziba hívták, esti
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táncolásra. Anna nem tudta, hogyan mondjon nemet úgy,
hogy ne bántsa meg őket, ne lássák se önteltnek, se vidéki
tahónak. Senkinek nem beszélt otthoni helyzetéről, mint
ahogy otthon sem a munkahelyéről. Úgysem értették volna
meg. Egyik alkalommal véletlenül meghallotta, hogy a
raktárban róla társalognak a férfiak. Egyikük röhögve
mondta, hogy kinyalná Anna szép kis nunáját. Kimenekült az
épületből.
Még visszahúzódóbb lett. Az anyja-korabeli nők társaságát
kereste, remélve, nekik nincs okuk rá, hogy féltékenykedjenek
a szépségére és megszólják.
Nehezen viselte az otthoni légkört, hiszen hazaadott
keresete éppen csak annyi volt, hogy az ennivalója és a
buszbérlet kitelt belőle.
Változtatni akart, valahogyan függetleníteni magát a
családjától. A háromnegyed év, amit a Mezőkernél eltöltött,
sok tanulsággal járt, megerősítette abban, hogy az ő élete nem
folytatódhat Sajópetriben, ahol otthon naponta azt hallotta,
hogy ingyenélő, és ha élne az apja, nem tűrné, hogy naplopó
legyen.
Fogalma sem volt arról, hogy mi lenne, ha az apja élne, és
látná, hogy tizenöt éves korára 175 centi magas lett, s ha
kamaszosan vékony is, megjelenésével, tekintetével, arcának
titkolhatatlan ragyogásával felhívja magára a férfiak
figyelmét.
A Mezőkernél panaszkodott az egyik asszonynak, hogy
nem érzi ott jól magát, mert a férfiak megjegyzéseket tesznek
rá. Olyan munkahelyet szeretne, ahol békén hagyják, a
munkája alapján ítélik meg és becsülik. Az asszony másnap
újságolta, hogy a villamosipari technikum igazgatója, dr. Tenk
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Béla háztartási alkalmazottat keres, aki vigyáz a gyerekre,
rendben tartja a lakást, mivel a felesége is dolgozik.
A cselédkedéshez sem fűlött a foga, de felkereste az
igazgató urat, aki a feleségével együtt fogadta. Kedvesek
voltak hozzá, nem látszott nehéznek a munka, és ami a
legfontosabb, külön kis szobát biztosítottak számára.
Nemcsak dolgozott Miskolcon, hanem ottani bejelentett lakos
is lett. Nem kapott sok pénzt, de kiadósabban táplálkozhatott.
Életében először fürdött kádban, jó meleg fürdőszobában. Ki
is használta a lehetőséget. Állt a fürdőszobaajtóra szerelt tükör
előtt, miközben zuhanyozott, és úgy látta önmagát, ahogyan
még soha. Furcsa volt tükörmásával ismerkedni, szembesülni
csúcsos bimbójú mellével, lapos hasával és hamvasan sötétlő
ölével.
A jobb étkezésnek és a nyugalomnak köszönhetően
felszedett néhány kilót, ami kifejezetten hasznára vált.
Munkáját tisztességgel végezte. Soha egy korholó szó nem
hangzott el sem az igazgató úr, sem a felesége részéről. Az is
szokatlan volt, ahogy egymással és a gyerekeikkel beszéltek:
figyelem és megértés melegítette át a szavaikat,
magatartásukat.
Annát nem utasították, hanem kérték. Először találkozott
azzal, hogyan viselkednek, élnek az intelligens emberek,
miként készülnek vendégségbe, vagy színházba, milyen
kedveskedéssel dicséri a férj felesége csinosságát. Először
tapasztalta azt, hogy az emberek másként is élhetnek, mint a
falujában és a családjában látta.
Kezdetben jól érezte magát a bezárt kis világban, elrejtőzve
mindenki szeme elől. Cseléd volt, de az otthoni
nyomorúsághoz és lelki ürességhez képest, amiben,
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különösen az apa halála után, családja tengődött, helyzete
mégis társadalmi emelkedésnek számított.
Havonta egyszer hazabuszozott, hogy lássa édesanyját.
Egészségesen, kivirulva érkezett, gazdáiról csak jót mondott.
Mesélt a kellemes fürdőszobáról, ahol mindennap teliengedi a
kádat, és félórát is heverészik a forró vízben; az édes
kislányukról,
akivel
naponta
eljátszogat,
miközben
szórakozásként rendbe rakja a lakást. Főzni csak magának és a
gyereknek kellett, hiszen az igazgató úr és a felesége a
munkahelyén ebédelt, este pedig általában hideget ettek.
Ha vendégek jöttek, Anna a háziasszonnyal együtt
készítette a vacsorát, s miután együtt betálaltak, ő is leült az
asztalhoz, és velük, illetve a vendégekkel evett, mintha
családtag lett volna. Vacsora után semeddig nem tartott
elmosogatni. Utána még, ha kedve volt hozzá, bemehetett a
szobába, hallgathatta a felnőttek beszélgetését. Vagy fogta
magát és lefeküdt.
Az igazgató úr könyveket adott neki, hogy olvasgasson,
foglalja el magát. De elmehetett moziba is, vagy sétálni a
városban. Nem egyszer, amikor az igazgató úrnak egyéb
dolga vagy sürgős munkája akadt, Anna ment el
háziasszonyával a Miskolci Nemzeti Színházba.
Családtagként kezelték, egy idő után mégis kegyetlenül
unatkozott, és éjszakánként sokat sírt. Nem enyhült örökös
lelkifurdalása amiatt, hogy valamiképpen részesnek érezte
magát imádott apja halálában. És egyre inkább úgy látta, hogy
apja az istállóban csak pillanatnyi elkeseredésében támadta le,
ha életben marad, az eset nem ismétlődött volna meg.
Gyötörte az is, hogy ha így él, nem tudja beváltani apja
jóslatát, illetve neki tett fogadalmát. Egyszer beszélt erről az
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igazgatónénak. Persze csak annyit mondott el, hogy az
édesapja túlzó módon nagyon szépnek látta őt, és balesetéig –
egy teherautó, úgymond, nekihajtott a lovas kocsinak, és apja
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt – váltig azt
hangoztatta, hogy neki egy mérnökhöz kell feleségül menni.
Az igazgatóné nem nevette ki, nagyon sajnálta, s neki is az
volt a véleménye, hogy Annában van valami elegáns szépség,
természetes észjárással tud viselkedni, és valamit
mindenképpen tanulnia kellene, valami olyasmit, ami
segítségére lehet, hogy művelt emberek között mozogjon.
Megígérte, hogy beszél a férjével, legyen Anna segítségére.
A nagykorúság napja így született meg a terv, hogy
iratkozzék be az egészségügyi szakiskolába, legyen ápolónő.
Előnye, hogy a megyei kórház területén működik, és a
tanulóknak az ott lévő nővérotthonban ingyenes lakhatást
biztosítanak kétágyas szobákban. Az igazgató úr segítségével
a gyenge nyolcadik osztályos bizonyítvány ellenére felvették.
Persze azért is, mert kevesen akartak ápolónő lenni, vállalni
ezt a kevés pénzzel és sok elfoglaltsággal járó munkát.
Anna izgatottan készült élete sorsfordító eseményére.
Otthon csak akkor mondta el, amikor 1964 szeptemberében
elkezdte a tanulást és átköltözött a nővérotthonba. Margit
gúnyosan megjegyezte, hogy az a munka éppen neki való, ha
ugyan képes lesz az iskolát elvégezni, utána pedig lesz
gyomra ahhoz, hogy mások alól a szart kihordja.
Egy szobába került a nála négy évvel idősebb Sándor
Juliannával. Anna ruhatára szegényes volt, de a fehér
nővérruha igen jól mutatott karcsú, magas termetén. A
barátkozó természetű és Annánál tapasztaltabb Julianna a
barátságába fogadta. Életében először volt egy nála alig
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idősebb barátnője, aki szintén csinosnak számított, így őrá
nem irigykedett.
Anna 18. születésnapján, pénteken délután elment dr. Tenk
igazgatóékhoz, s mintha a lányuk lett volna, tortát kapott
tizennyolc szál gyertyával, és ráadásul az asszonytól egy
tűzpiros mohair pulóvert. Sírt boldogságában. Apja halála óta
először érezte, hogy önzetlenül szeretik.
Másnap barátnőjével moziba ment, utána pedig beültek a
Pálma presszóba, ahol Julianna süteményt és üdítőt rendelt.
Anna az ajándék pulóvert vette fel, nagy tömegű haját
ügyesen kontyba igazította. Kifejezetten szép volt, különösen,
ha nevetett, és arcának ragyogását teljessé tette hibátlan és
csodás fogsora. Amikor Julianna megdicsérte a fogait, Anna
könnyes szemmel mondta, hogy édesapjától örökölte, aki
fiatalon meghalt, balesetet szenvedett.
Julianna Sajókápolnáról jött, az ő családja is szegényesen
élt, megértéssel hallgatta a lány panaszát. Azért is vonzódott
hozzá, mert nem falusiasan viselkedett, sőt, volt benne valami
választékosság, amit a Tenkéknél eltöltött másfél évnek is
köszönhetett. Mégis olyannak látszott, mint akinek nincs
semmi önbizalma.
Vasárnap hazabuszozott. Juliannától kölcsönkérte sárga
miniszoknyáját és felvette az új pulóvert. Remekül mutatott.
Hosszú combjai formásan feszültek. A lába ugyan kissé
egyenesre sikerült, de annyi más részlet-szépség hivalkodott
rajta, hogy ez a kis hiba bárki számára csak az első pillanatban
tűnhetett zavarónak.
Margit nem győzött csodálkozni Anna eleganciáján.
Irigyen úgy látta, hogy húgának sokkal jobb az élete, mint
neki. Nagyvárosban él, nem kell gumicsizmában taposnia a
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sarat; eljárhat szórakozni, táncolni, mozizni. Ha elvégzi az
iskolát, majd orvosok és más finom emberek között
forgolódhat, esetleg egy orvos szeretője lesz, aki ellátja
mindennel, talán még feleségül is veszi, amilyen szép. De az is
lehet, hogy máris van valakije, hiszen miből telne neki drága
mohair pulcsira. Pikírten meg is jegyezte, hogy azt beszélik,
minden mutatós ápolónő kurva, orvosok babája, felcsinálják a
kis ribancokat, de feleségnek már nem kellenek.
János csak annyit jegyzett meg, hogy túl rövid a szoknyája,
ami nem volt igaz, csak szokatlan, hiszen kevéssel a térde
fölött végződődött. Otthon senkinek nem jutott eszébe, hogy
két nappal korábban nagykorú lett. Ő újságolta boldogan,
hogy dr. Tenkék tortával fogadták, amelyen tizennyolc
gyertya égett. Az édesanyja sírva fakadt: – Ha apád ezt
megérhette volna – mondta, miközben megcsókolta. Margit
pedig megjegyezte: ha az apjuk élne, szigorúan fogná, nem
tűrné ezt a fajta életet.
Anna nem akart nővérével vitatkozni, ezért szelíden
kijelentette: – Nagyon vidéki felfogás az, hogy az orvosok az
ápolónőket hajkurásszák, és ezt csak olyanok terjesztik, akik
senkinek nem kellenek. – Margit dühösen vágta oda: – Nekem
egy ilyen ne ugasson… – Hogy milyen, azt nem mondta, de
hangsúlyán érezni lehetett, hogy Annát máris kurvának tartja.
– Ne marakodjatok, van nekem úgyis elég bajom – sápítozott
az anyjuk. – Nem én kezdtem – sziszegett Margit –, hanem a
kis kedvenc, akinek mindenki vidéki, aki az első szóra nem
teszi szét a lábát egy jöttmentnek… Nehogy elhiggye már az
anyuka, hogy azok a Tenkék égő gyertyákkal ékesített tortával
várják a volt cselédlányukat… ha csak az igazgató úr még
annak idején nem látogatott be éjszakánként a
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kisasszonyhoz… – Te ne magadból indulj ki! – villogott Anna
szeme. – Ebből elég volt! – szólalt meg emelt hangon a bátyja.
– Ha nem fogod be a szádat, Anna, képen töröllek a
nagykorúságod alkalmából.
Anna ilyenkor hatalmas ajándéknak érezte, hogy felülhet a
buszra, és nem kell a gyűlölet felhőjében élnie.
Az ápolónő-jelöltek gyakorlati foglalkozáson is részt
vettek. Anna mindig több borravalót kapott, mint a társai,
különösen, ha az adott osztályon a férfi-kórtermekhez
osztották be. Kétségtelen, hogy a betegek a szép fiatal lányt is
jutalmazták, de még inkább a segítőkész kedvességet. A
nővérképzőre járók az utóbbit nem vették észre, csak azt,
hogy illeg-billeg, kelleti magát.
Amikor egyiküknek szabadkozva azt mondta, nem tehet
róla, hogy szép és ez meghatja a férfibetegeket, gyorsan
elterjedt az irigykedő pletyka, hogy beképzelt, csinosabbnak
tartja magát a többieknél. Pedig ez csak tény volt. A
szakiskolás társak kissé elhidegültek tőle, amikor látták, hogy
az előadást tartó orvosok is rajta felejtik a szemüket.
Meztelenül

Tenkéknél, a kis szobában mindig meleg volt, és szokásává
vált, hogy meztelen aludt. Az iskolai szállást is túlfűtötték, így
kényelmesebbnek érezte, ha nincs rajta hálóruha. Társai
hallottak mániájáról, és magamutogatásnak tartották, afféle
uraskodásnak, hiszen a pizsama vagy a hálóing azért van,
hogy az ember magára vegye. Anna panaszkodott
Juliannának, de rossz érveket mondott neki, mentegetőzött
amiatt, hogy ő szép és csinos. Ez isten adománya –
magyarázta –, nem tehet róla, hogy ilyen. Panaszkodott, de
egyre büszkébben viselte, hogy ő másmilyen, mint a többiek.
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A férfiak megbámulták, és sokkal kedvesebben viselkedtek
vele, mint szakiskolás társaival.
Néha felhívta telefonon Tenknét, és ha nem zavarta őket,
elugrott hozzájuk. Jó volt olyanokkal találkozni, akik, úgy
érezte, megértik.
Tenkné összetegeződött vele, adott neki néhány, általa már
nem használt ruhadarabot, és megnyugtatta, a szépség egy nő
számára ajándék, ne gyötrődjék miatta, inkább használja ki,
csak legyen óvatos, mert a férfiak céljaik érdekében ígérnek
fűt-fát, ha pedig már megkapták, eldobják. Anna hálás volt a
jó tanácsért, de tudta, sokkal könnyebb tanácsot adni, mint
betartani. Ugyanakkor bízott abban, hogy ha egy férfi majd
megismeri, nem akarja, nem tudja eldobni.
Vágyott a szerelemre. Néha faggatta Juliannát, hogy ő volte már szerelmes. A lány a kérdést úgy értelmezte, hogy
odaadta-e magát valakinek, és bevallotta, tavaly elcsavarta a
fejét egy nősember, de csak az után vallotta be, hogy házas,
miután lefeküdtek.
Anna érdeklődésére, hogy milyen volt a szeretkezés,
barátnője bizonytalan választ adott: csak néhányszor voltak
együtt, és mindig az történt, amit a férfi akart, az pedig csak
addig akart bármit is, ameddig neki jó nem lett. Julianna félt,
hogy terhes lesz és valaki olyantól, mint kiderült, akinek a
felesége éppen terhes, és csak azért kell neki más nő, mert
otthon nem részesülhet az említett örömökből.
Anna nem lett sokkal okosabb.
A szakiskolában és a szálláson védett körülmények között
élt, de a lelkében megbújó szörnyűség elől nem menekülhetett
sehova. Egyik éjszaka ismét olyat álmodott, hogy sikoltozva
ébredt fel. Szobatársára ráhozta a szívbajt. – Mi van veled,
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Anna? – kérdezte rémülten Julianna. – Borzalmasat
álmodtam. Odabújhatok hozzád? – kérdezte, és már fel is
lebbentette társa takaróját és mellé kúszott. Julianna óvón
átölelte, és olyan furcsa érzés volt egy ilyen szép, fiatal
meztelen lányt magához húzni.
Anna a zuhanyozóban hosszan fürdött. Hátközépig érő
fekete haját többször áttörölte, előre hajolva megrázta, aztán
hirtelen mozdulattal hátravetette. Mellbimbója izzott, ölét
olyan formásan borította a szőrzet, mintha kozmetikáztatta
volna. A lányok többsége úgy ítélte meg: Anna direkt
mutogatja magát, hogy lássák, mennyivel szebb, mint ők. –
Látom, Anna, nagyon meg vagy magaddal elégedve –
jegyezte meg Kozári Éva. – Ha nem tetszem, nem muszáj rám
nézned.
Megjegyzése úgy gördült tovább, hogy hiú, beképzelt liba,
azt hiszi, ő a legszebb a világon. Tagadhatatlanul igyekezett
mutatós lenni. Ügyesen és nagy gonddal kihúzta a szemhéját,
ajka vonalát követve rúzsozta a száját. Szemöldöke merészen
villant. Fülbevalót nem viselt, mert nem volt neki. Legszebb
ékszereként a szeme csillant. Ha érdekesen egyenes tartással,
felemelt fejjel, mosolygó arccal végig ment a folyosón, magas
szárú fehér vászoncipőben, fehér nővérruhában, melltartó
nélkül, lila garbóban, és hátán szétterült piros pánttal átkötött
haja – tényleg elragadó volt. Életkortól függetlenül
gyönyörködve bámulták meg a férfiak, de még a nők egy
része is. Az osztályos nővér rá is szólt, hogy a haját kontyba
igazíthatná, hogy ne szálljon utána.
Anna szót fogadott, kontyba kötött hajára fityulát tett, de
így jobban érvényesült hosszú, szép nyaka, állának kedves
görbülete és finom, elegáns állcsúcsa. Amikor a főnővérnek ez
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a változat sem tetszett, akkor engedelmesen visszahajtott
nyakú, fekete garbót vett fel. Arcának hófehér bőre szinte
földöntúli ragyogással világított, és még az osztályvezető
főorvos is megjegyezte, hogy gyönyörű ez a lány, nagy áldás
lehet számára misztikus ragyogása. Amikor a főorvost nagyon
tisztelő osztályos nővér ezt a mérhetetlen hülyeséget
meghallotta, ellilult a feje.
Még szűz vagyok

Annáról mindenféle hír kezdett keringeni. Nyomasztotta,
hogy bár nem kívánta magára felhívni a figyelmet, mindenki
tudott róla, mindenki számon tartotta, mindenkinek volt róla
véleménye. Vágyott valami biztosra, egy olyan barátra, aki
megvédi, s akivel együtt álmodhat és tervezhet.
Állandóan félt valamitől, ez akadályozta abban, hogy
jobban figyeljen, és a feladatokat megjegyezze. A tanév elég
rosszul sikerült, éppen csak átcsúszott a vizsgák többségén,
pedig tudta magáról, hogy semmivel nem butább, mint a
többiek, csak elhomályosítja értelmét a lelkén ülő árny, amit
nem tudott megmagyarázni, mivel nem is értette. Sokszor
gondolt arra, hogy milyen lett volna az apjával szeretkezni,
ilyenkor egyszerre érzett izgalmat és förtelmes iszonyatot.
Mindent lecsapott, kiszaladt a folyosóra vagy lefutott a kertbe.
Julianna utána ment, s látta, hogy nehezen veszi a levegőt,
kiveri a víz. Azt javasolta, hogy vizsgáltassa meg magát, hátha
valami baja van. Anna zavaros tekintettel nézett rá, átölelte, és
hangosan zokogott. A többiek úgy vélték, agyára ment az
önimádat és azért van heves lelkifurdalása, mert titokban
valamelyik nős orvos szeretője, és fél, hogy ennek
következménye lesz.
A hír különös módon jutott el Annához. Egyik nap az
28

urológiára osztották be segédápolónői feladatok végzésére. Itt
dolgozott az az osztályos nővér, aki nem állhatta. Takarítónői
munkával bízta meg: az ágytálakat kellett kimosnia. Anna
öklendezve végezte munkáját. – Hányadik hónapban vagy,
aranyoskám? – érdeklődött az osztályos nővér. –
Sehányadikban! – vágta oda Anna. – Mivel még szűz vagyok.
– Az osztályos nővér gúnyos kacagásra fakadt: – A falutok
templomtornyától, aranyoskám. Ne nézz már hülyének,
mindenki tudja, hogy melyik főorvosnak vagy a babája. –
Hagyjon békén! Én nem vagyok senki babája. – Hanem a kis
macája? – Panaszt fogok tenni, amiért örökké szekál –
háborgott Anna.
Rosszul lett a lelkébe tipró gyanúsítástól. – Csak rajta, te
kis liba! Az egész kórház tudja, kinek teszed szét a lábad.
Akkor meg mit játszod meg magad?! Kirúgatlak innen, úgy
kirúgatlak, hogy a lábad sem éri a földet. Megértetted, te
riherongy?! – rikácsolt az osztályos nővér, aki nehezen viselte,
hogy nyolc éve van az osztályon, de még egyetlen orvos sem
tett neki ajánlatot, s valószínűleg már nem is fog.
Anna tehetetlenségében a kövezethez vágta a zománcozott
ágytálat, aztán leroskadt és olyan megalázott lélekkel
zokogott, mint amikor az apja a jászolhoz szorította, majd
képen kapta, mert a kezébe harapott. – Te rohadt kis
hisztérika! Látni se akarlak!
Az osztályos nővér egyenesen az osztályvezető főorvoshoz
trappolt, és lefestette Annát. Az ötven körüli férfi behívatta a
kétségbeesett lányt. Elmondta, hogy panasz van rá, és a
véleményét kérdezte. Anna bűntudatosan hallgatott. – Ha
nem mondja el, hogy mi váltotta ki magából ezt a viselkedést,
nem tudok segíteni.
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Anna rázkódó vállal sírt. A főorvos addig bíztatta, hogy
szólaljon meg, míg végül kinyögte, mitől vesztette el a fejét. A
főorvos látszólag megértéssel hallgatta, valójában arra
gondolt, ok nélkül biztosan nem mondott volna ilyet a
munkáját körültekintéssel végző, bár kissé ordas képű
osztályos nővér, hiszen a kicsike valóban csinos, és nem lenne
sem az első, sem az utolsó, aki átmenetileg valamelyik
kollégája ágyában köt ki. Ő maga soha nem élt vissza a
beosztásával. Különben is szívesebben hódolt a kevesebb
problémával és nagyobb élvezettel járó alkoholnak, mint a
nőknek.
Megnyugtatva elküldte Annát, de a tudomására jutott
helyzetet másnap jelentette az igazgató-főorvos elvtársnak, aki
a nővériskola vezetőjét bízta meg, hogy derítse ki, Labancz
Anna kivel tart fent viszonyt a kórházban. Az ápolónőképzéssel megbízott vezetőnő sok mindent látott az életben,
ezért óvatosan közelített a témához. Először Sándor
Juliannával beszélt, aki elmondta, hogy Anna mindig otthon
van, egyedül még a városba sem megy el. Ha bármilyen
kapcsolata létezne, azt elég nehéz volna ennyire titokban
tartania.
Ezek után a nő behívatta Annát, elmondta neki, hogy
milyen kósza pletyka jutott el hozzá, s bár ő nem ad hitelt az
ilyesminek, szeretné hallani a teljes igazságot. Annát
előzetesen tájékoztatta szobatársnője, és azt javasolta neki, ha
tényleg szűz, vállalja és kérje a vizsgálatot, amely bizonyítja
ártatlanságát.
Az ügyből nem lett semmi, Anna mégis úgy döntött, hogy
abbahagyja az iskolát. Elmegy máshova dolgozni, és majd
visszafizeti a szerződés szerinti tandíjat. Julianna hosszas
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rábeszélésére elállt szándékától, de teljesen összezavarodott.
Fogalma sem volt róla, hogyan kellene viselkednie, hogy ne
legyen láb alatt, ok nélkül ne kössenek bele, és ne készítsék ki.
Hónapok óta nem látogatott ki Sajópetribe. Járt neki
szabadság, de nem tudott vele mit kezdeni, sehol nem várták,
sehova nem mehetett. Ismét Tenkéket kereste fel, az
asszonynak elmondta kudarcait, és megesküdött neki,
nemhogy orvossal, de senki mással nincs kapcsolata, pedig
érzi, hogy elég volna egy intés, és egyszerre többen is utána
ugranának.
Tenkék a két gyerekkel együtt Sátoraljaújhely környékére
mentek egy hétre kikapcsolódni, bejárni a vidéket. Az asszony
hívta, tartson velük, megalszik a gyerekekkel, sokat
beszélgetnek, és talán egy kicsit megnyugszik. A szakiskolát
pedig feltétlenül folytassa, és legyen elővigyázatos.
Anna csodálatos hetet töltött el Tenkékkel, boldogan
futkosott a két gyerekkel, magába itta a zempléni táj
szemkápráztató panorámáját és álmosítóan tiszta levegőjét.
Nagyokat evett, olyan mélyen aludt, hogy semmit nem
álmodott. Szerette volna, ha ez az egy hét örökké tart, és úgy
élhet, hogy nem kell szégyellenie azt az egyre nehezebben
viselhető kitüntetést, hogy álomszerűén szép.
Visszatérve meglátogatta édesanyját, aki már aggódott
miatta, hiszen hónapok óta nem látta. Margit most sem
nyughatott: – A kisasszony utazgat. Mit érdekli őt, hogy mi
van velünk. És miért nem mész ki soha apánk sírjához? – Mert
nagyon szerettem – mondta Anna. – Látszik, hogy mennyire –
nevetett gúnyosan Margit, aki szintén nem volt csúnya lány,
de az arcából hiányzott az a harmónia, amely Annáét olyan
egyedivé és különlegessé tette. És egész biztosan lelkéből az a
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naiv jóság, amely Annát belülről ragyogtatta, s ugyanakkor
sebezhetővé tette.
Szirmokká bomló mosoly

Teljesen begubózott. A kórházban lesütött szemmel járt,
igyekezett mosoly nélkül kedves lenni, s úgy öltözött, hogy
lehetőleg semmi ne látszódjék belőle. Ez a rebbenő
visszafogottság, feltétel nélküli szolgálatkészség még
vonzóbbá tette. Tizenkilenc éves arcán a finom szomorúság
úgy játszott, mint öntudatlan gyerek a csörgővel: édesen és
kábítóan, mint a szirmokká bomló mosoly. Nyúlánk alakja,
telt, az átlagosnál nagyobb és merészen csúcsosodó melle,
ruganyos, büszke, de rátartinak és önteltnek minősített járása,
egy-egy mozdulata, ahogyan a haját megigazította –
varázslatként hatottak. Hiába törekedett rá, nem tagadhatta
meg azt, amivel a létezés megajándékozta.
Környezete lassan hozzászokott, hogy akár szeretettel,
akár irigyen viszonyulnak hozzá, olyan marad, amilyen. Néha
megperdült a szobában, ha vásárolt valami olcsó, de tetszetős
holmit és megkérdezte Juliannát: – Na, csinos vagyok? Elég
karcsú a derekam? – De rögtön el is szégyellte magát, és
megijedt, hogy kérdésével megbántja szobatársnőjét.
Julianna huszonhárom éves volt, kereste a jövőt, próbálta
alakítani sorsát, eljárt szórakozni, a közeli Katowice étterembe
táncolni. Hívta Annát is, aki csábult, de félt is, hogy valami
olyasmi történik, ami megzavarja a nyugalmát. Egyik
alkalommal mégis elment. Sokan felkérték. Úgy mozgott,
olyan könnyedén és testetlenül, hogy öröm volt nézni.
Imádott táncolni, vele született képessége volt, hogy minden
ritmusra azonnal ráhangolódott. Szabadon ringatózó mellei
sejtelmesen sokat ígértek.
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A szőke, jóképű pincérfiú, aki ismerte Juliannát,
megkérdezte Anna nevét. Kérés nélkül két konyakot vitt az
asztalukhoz, s úgy bámulta, mintha látomás lenne. Anna nem
fogadta el a konyakot. A fiú kérte, hogy találkozzanak. Ő
bármikor szabaddá teszi magát, csak mondjon egy időpontot.
Anna a munkájára hivatkozott. – Ne beszélj már, valamikor
csak ráérsz. Vagy nem vagyok neked elég jó? – Anna nevetett,
mert mit is válaszolhatott volna erre a kérdésre. – Kinevetsz? –
Dehogy nevetlek ki, csak nevetek. Vagy nem szabad? –
Gyönyörű vagy, amikor nevetsz. – Amikor nem, akkor pedig
rút? – kérdezte a kacérkodás szándéka nélkül. – Te
mindenhogyan gyönyörű lány vagy. Találkozz velem,
beszélgessünk! – Most nem tudom, de majd megüzenem
Julival. – Szóval neked én kevés vagyok? – kérdezte komoran
a fiú.
Anna felugrott: – Én akárhova megyek, sehol nem hagynak
békén?! – kérdezte indulatosan, a sírás határán, és kiszaladt az
étteremből. A fiú úgy nézett utána, mintha magával vitte
volna a fényt. – Sokat képzel magáról a barátnőd. – Ő már
csak ilyen – simogatta meg a srác arcát Julianna. – Na, térj
magadhoz, kisvitéz, nem jelenést láttál, csupán egy félénk,
fiatal lányt, aki még nem szokta meg, hogy rögtön randira
hívják.
A második év nyugodtabban telt. Kinőtte kamaszlányos
sutaságait, beilleszkedett az új és számára szokatlan világba, a
tanulás is jobban ment. Késő ősszel váratlanul meglátogatta a
bátyja. Karakó Évával éppen biológiát tanult a klubszobában.
Megörült Janikának. A magas, jóvágású, keményen kezet rázó
huszonkét éves fiatalember tetszett Évának. Julianna nem volt
otthon, pedig neki is szívesen eldicsekedett volna bátyjával,
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annak bizonyságaként, hogy lám-lám, ő is tartozik valakihez,
aki kiáll mellette, képes megvédeni. Belecsimpaszkodva a
kórház kapujáig kísérte. Éva velük tartott. Állandóan
nevetgélt, és láthatóan Jánosnak tetszett is, de neki mindig
annyi dolga volt, hogy nem ért rá udvarolgatni, különösen
nem egy nagyvárosi kisasszonynak.
Keservesen tavaszodott. Anna karácsony másnapján volt
otthon, nővére bemutatta az udvarlóját, Tóth Lászlót. Egymás
mellett ültek, kéz a kézben. A sógorjelölt rendes embernek
látszott, de Anna nem tudta elképzelni, hogy összekösse a
sorsát valaki olyannal, aki mellett az ünnepek is hétköznapok
maradnak. Nem akarta megbántani a srácot, de viszolygást
váltott ki belőle a falusi suttyó hatalmas, kidolgozott kézfeje,
töredezett körme alatt a feketeség. Nem tudta volna elfogadni,
hogy olyan érjen hozzá, aki naponta nem fürdik, és ápolatlan
a megjelenése.
Miskolcon, a kulturált körülmények között szükségletévé
vált a tisztaság. Természetessé, hogy minden nap másik
bugyit húz. Kevés ruhája volt, de igyekezett csinos lenni.
Arcáról eltűntek a kamasz-pattanások. Ha véletlenül
jelentkezett egy-egy, lelki beteggé tette. Sajópetriben mindent
koszosnak, avíttnak, kopottnak látott, édesanyjának is nehéz,
mosdatlan szaga volt. Családjából egyedül hozzá kötődött.
Mégsem tudott erőt venni magán, hogy a rövid buszozást
vállalva kimenjen hozzá, és szembesüljön mindazzal, ami
egykor ott az élete volt.
Magányosnak érezte magát. Panaszkodott Juliannának,
hogy testvérei nem szeretik, igaz, ő sem őket. A bátyja a
haverjaihoz igazodik, italozó életet él, nincs elképzelése az
életéről. De kibe kapaszkodjék, ha nem a rokonaiba? – Én
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azért vágyom egy rendes fiúra, mert akkor volna kivel
megbeszélni önmagamat – mondta. – Na, ettől óva intlek, a
fiúk nem a lelkizést, hanem valami mást szeretnek. – Én attól,
amit ők szeretnének, iszonyodom, de kíváncsi is vagyok rá. Te
már tudod, milyen a szex. – Julianna tudta, de nem olyan
élmény kapcsolódott hozzá, hogy szívesen részletezte volna.
Nem szerette, ha Anna éjszakára kinyitja az ablakot.
Vitájuk volt emiatt. Anna örült, ha szobatársa délután
dolgozott, addig nyugodtan fekhetett kitárt ablaknál.
Egyedül csak Tenkékhez járt el. Egyszer telefonon kereste a
Katowicében dolgozó pincérsrác, kérte, hogy találkozzanak.
Anna úgy vélte, nem tudna vele miről beszélgetni. Csak a
kórház terültén gondolta védettnek magát.
Már nyíltak a gyümölcsfák, hajnalonként semmihez sem
hasonlítható, hívogató szaga volt a földnek. Éppen csak
pitymallott, amikor az első madár megszólalt. A többiek
innen-onnan óvatosan csatlakoztak hozzá, aztán hirtelen
rázendítettek. Ez az önfeledt közös éneklés nem tartott tovább
tíz percnél, de gyönyörű volt. Annának az örökkévaló
pillanatok a maga múlandóságát juttatták eszébe: rettegett a
távoli dübörgéssel jelentkező zsibbasztó félelemtől, amely
ilyenkor rátört.
Egy orvos konyakkal

Az egyik délután ismét az urológián dolgozott. Egy nála
alig idősebb lány veserákkal műtétre várt. Az ügyeletes dr.
Szőke Domonkossal járta végig az osztályt. A magabiztos
orvos mindent magasról kezelt. Anna megkérdezte tőle, hogy
mi történik majd a lánnyal. – Kidobjuk az egyik veséjét. – És
ha a másikban is jelentkezik a baj?… – kérdezte riadtan Anna.
– Azt úgy hívják, hogy várható és hatalmas pech. Akkor
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csengettek szegénynek. – De hát még olyan fiatal. – Annácska,
ha ebben a szakmában akar maradni, akkor az érzelgősséget
sürgősen felejtse el… Mindenki magában hordozza a sorsát. –
Nem tudom, mit mondana a doktor úr, ha ilyen veszedelembe
kerülne… – Ezért kell szeretni és élvezni az életet… Jöjjön be a
szobámba, szeretnék beszélni magával…
Az orvos konyakot vett ki a szekrényből: – Igyunk a műtét
sikerére. – Bocsásson meg a doktor úr, én máskor sem,
szolgálatban pedig végképp nem. – Látja, ennyit ér a maga
részvéte. Ilyenkor már csak babonából is illik inni. – Anna
belekóstolt a pohárba. – Hallottam ám, hogy mennyi
ostobaságot pletykálnak magáról. De ne törődjék vele. Irigyek
magára, mert isten örömteli pillanatában teremtette. A
szépsége, szívem, nagyon nagy ajándék, és nemcsak a maga
tulajdona, hanem mindenkié, akinek megtetszik… az enyém
is… – Anna lehajtotta fejét, hogy rejtse pironkodását. –
Nagyon jól áll magának, hogy olyan szemérmes… Igen, én
elhiszem, hogy maga még érintetlen… Éljen azzal a nagy
kinccsel, amit Labancz Annának hívnak. De erről nem itt
akarok magával beszélgetni. Találkozzunk a városban,
csapjunk egy görbe estét…
Anna nem nézett a jóképű orvosra, csak hallgatott, mint
aki nem érti, miről van szó. Aztán hirtelen felállt: – Én most
már mennék, doktor úr, még dolgom van. – Dr. Szőke
Domonkos arra gondolt, hogy ez a lány vagy nagyon ravasz,
vagy nagyon buta, az ő ajánlatát ugyanis nem szokás
sehogyan sem fogadni. De nem sértődött meg, mert úgy látta,
ennek a nádszál vékony és feszülő mellű lánynak azt az édes
kis szüzességét elvenni egészen kedvére való elfoglaltság lesz.
Anna a szálláson megeskette Juliannát, hogy senkinek nem
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mondja el a titkot, amit rábíz. Szobatársa szeme felcsillant,
hogy végre Annának is van titka. Amikor meghallotta, keserű
lett a szájíze. Ő Annát semmibe nem avatta be, de két hónapja
már dr. Szőke szeretője volt. Néhány igen önfeledt éjszakát
töltöttek együtt a Pesten végzett sebésszel, aki miskolci
tartózkodását száműzetésnek érezte, visszavágyódott a
fővárosba, és megígérte Juliannának, ha sikerül elintéznie az
áthelyezését, mindenképpen magával viszi, mert még soha
senkit nem szeretett annyira, mint őt… – És mit akarsz tenni?
– kérdezte izgatott suttogással. – Nagyon jóképű férfi –
mondta Anna. Ezt szobatársa is tudta. – Lehet, hogy feleségül
is venne – jelentette ki Juli, annak érdekében, hogy kiugrassa a
nyulat a bokorból. – Biztos, hogy nem… Szőke doktor nem az
a típus, aki feleségül vesz egy ápolónőt. – Lehet, hogy igazad
van… Biztos lehetsz benne, hogy megőrzöm a titkod, de majd
mondd el a fejleményeket…
Julianna palástolta, hogy egy világ omlott össze benne.
Féltékenységében jobban haragudott szobatársára, mint a
csélcsap dokira, de elhatározta, hogy a titkot megőrzi, mert
így biztosan értesül a fejleményekről.
A következő alkalommal az orvos Annát moziba hívta,
konkrétan meg is beszélte vele, hogy hol találkoznak, mit
néznek meg és hánykor. Anna bólintott az ajánlatra, mire dr.
Szőke rögtön tegezésre váltott: – Édes vagy. Tudod, én soha
senkit nem szoktam randevúra hívni, de te egészen
megszédítettél… Anna, talán nem kellene mondanom, de úgy
érzem, hogy szerelmes vagyok beléd, és bármit megtennék
azért, hogy az életünket összekössük… Majd beszélünk erről,
itt a kórházban a falnak is füle van…
Annának eszében sem volt, hogy elmenjen az orvossal
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moziba. Meg is mondta Juliannának, aki ismét rá neheztelt,
hogy csak játszik Szőke Domonkossal. Jobb lett volna, ha
rögtön visszautasítja az ajánlatot, mert ezzel a riszálással még
jobban megbolondítja a férfit. De csak annyit mondott: – Te
tudod, hogy mit csinálsz… Egy biztos, amikor az ember
leginkább azt hiszi, hogy senki nem látja meg, akkor
találkozik össze a legtöbb ismerőssel…
Anna nem ment el a randevúra, és szerencsére elkerülte,
hogy ismét az urológiára osszák be. Két hét múlva erre mégis
sor került, de Szőke doktorral nem találkozott, mert előtte
ügyeletes volt, és aznap nem tartózkodott bent. Az orvos a
szálláson sem személyesen, sem telefonon nem kereste. Anna
kissé megnyugodott, hogy belátta, nem érdemes vele
kísérleteznie.
Amikor legközelebb, néhány nap múlva, mégis találkoztak
az urológián, Anna gyomra remegett, de a férfi nem
mutatkozott haragosnak. Mosolyogva invitálta este a
szobájába. Biztos volt benne, ha rátámad, elijeszti a madárkát,
akit kéjelegve képzelt el meztelenül, szétterülő hajjal. Még
soha nem volt ilyen magas nője. Biztosan látványos, amint
teljes hosszában végigfekszi az ágyat, ő elé térdel, gyöngéden
szétnyitja a két édes, formás combját, végigcsókolgatja,
aztán…
Azt gondolta, célirányos megoldást választ, ennek
érdekében felkészült a „váratlan” találkozásra. Úgy tett,
mintha nem is beszéltek volna meg korábban randevút.
Elővett egy sötétkék bársonnyal bevont kis dobozt, és a lány
kezébe nyomta. – Semmit nem kérek cserébe, csak azt, hogy
mindig használd, és közben gondolj rám…
Anna zavarában hirtelen nem is tudta, mit tegyen.
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– Legalább nyisd ki és nézd meg – mondta a férfi, s
megfogta, megcsókolta a lány jéghideg kezét, amelyben a
doboz volt. Ügyetlenkedve kinyitotta. Arany fülbevaló volt
benne. A lencsényi kék zafírt nyolc, parányi rubin vette körül.
Dr. Szőke biztos volt benne, hogy ezzel a befektetéssel, illetve
ajándékkal méltóképpen bizonyítja érzelmei komolyságát és
megtöri a lány vonakodását.
Hogy Anna biztos legyen az ajándék értékes voltában,
mosolyogva magyarázta: – Látod, ez itt kék zafír, az egyik
legszebb drágakő. Ezek itt körülötte rubinok. Hogy tetszik? –
Nagyon szép – mondta a lány, és megremegett az arca. – Ki
van fúrva a füled? – Igen, azt hiszem. – Ha megengeded,
segítek berakni.
Anna rémült képet vágott: – Nem szabad!… Én ezt nem
fogadhatom el, doktor úr! – Jaj, ne légy már ilyen csacsi, és
kérlek, hogy tegezz vissza… Várj, megnézem, hogyan
működik a kapcsolója. – Nem, nem, szó sem lehet róla! – Én
ezt csak azért, mert szeretlek… mert szerelemmel szeretlek, és
esküszöm, hogy nem kérek cserébe semmit, nekem mindennél
többet jelent, ha hordod, életed végéig a füledben viseled, és
ahányszor tükörbe nézel, s meglátod, rám gondolsz… Nem
érdekel, hogy mibe került, akartam, hogy értékes legyen és
ékítsen téged… Amint ez a kék kő a fekete hajad zuhatagából
hűsen elővillan, körötte az izzó apró rubinokkal… Ugye
teljesíted ezt a kívánságom?
Anna naiv volt, de azt azért tudta, hogy az ilyen ajándék
után nem mondhat nemet a randevúra és mindarra, ami utána
következik. Tetszett neki a férfi, de tisztában volt vele, hogy ez
a fülbevaló csalétek, ő csak áldozata lehet egy ilyen belevaló,
célirányosan cselekvő férfinak. – Nem teljesíthetem, mert…
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mert ennél többet érek – mondta Anna, és villogó szemét
elhomályosította a könny.
Dr. Szőke nagyon édesnek találta, és zavarba jött, ismét az
a gondolat villant meg benne, hogy ez a lány vagy nagyon
hülye, vagy született rafinált, de éppen ez a fajta rendkívül
izgalmas lehet az ágyban, amikor szinte állati önfeledtséggel
belemerül a gyönyörbe. Ha kell, még nagyobb áldozatra is
képes, de mindenképpen megszerzi, mert szájába akarja venni
azokat az égő rubinhoz hasonlatos mellbimbóit… Megfogta a
lány kezét, ráhajolt és csókolgatni kezdte előbb a kézfejét,
aztán a tenyerét, majd a csuklója hajlatát, a hófehér bőrön a
zafír fényének sejtelmességével áttetsző erek találkozási
pontját.
Anna elrántotta a kezét, az asztalra rakta a dobozt és
kiszaladt a szobából.
Este tíz után, a tavaszi este borzongató hűvösében nyitott
kabátban két órát bolyongott a kórház hatalmas kertjében:
nem talált ki önmagából. Nem azért vergődött, hogy végül
elfogadja-e az orvos ajándékát, hanem azért, mert tudta, hogy
Szőke doktor ismét kísérletet tesz, és mi történik, ha újra és
újra visszautasítja.
Átfázva érkezett a szállásra, de Julianna még nem aludt,
idegesen várta. Anna, mivel nem jutott dűlőre magában,
elhallgatta az orvos ajándékozási próbálkozását. – Hol voltál
ilyen sokáig? – kérdezte türelmetlenül a szobatárs. – Sétáltam
a kertben. Olyan titokzatos illatok terjengnek, és annyira
élveztem. – Egyedül sétáltál ilyenkor? – gyanakodott Julianna.
Aztán megtoldotta a kérdését: – Történt valami? – Mire
gondolsz? – kérdezett vissza Anna, hogy időt nyerjen a
tagadáshoz. – Számon kérte Szőke, hogy a múltkor nem
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mentél el? – Igen, kicsit haragudott a doktor úr. – És miben
állapodtatok meg? – Semmiben.
Ez a szófukarság gyanús volt a szeretőnek, akitől az eltelt
időszakban – mintegy mellesleg – többször is kérdezte az
orvos, hogy mi van a barátnőjével, Labancz Annával. Julianna
világossá tette Szőke doktornak, hogy Anna csak a szobatársa,
nem a barátnője, nem is lehetne az, mert nem szereti az
üresfejű és öntelt embereket. – Nem olyannak ismertem meg a
doktor urat, aki könnyen feladja. – Hát akkor majd nehezen
adja fel – mondta Anna, és vetkőzni kezdett.
Végül is nagykorú vagy

Juliannának hirtelen remek ötlete támadt: – Korábban nem
egészen így viselkedtél… tudod, azt hallottam, hogy a nagy
kan Szőke doktor barátnője lettél… Nem olyan nagy ügy, nála
az egyik jön, a másik megy, és az ilyen pletyka, akár igaz, akár
nem, inkább a hasznodra, mint a károdra válik… Végül is
nagykorú vagy, és azzal fekszel le, akivel akarsz. Csak vannak
férfiak, akiket nehezebb megszerezni, mint megszabadulni
tőlük, mert amíg nekik kellemes, ígérnek fűt-fát, még azt is,
hogy feleségül vesznek… Persze egy olyan szép lányt, mint te
vagy, lehet, hogy végül is elvesz egy diplomás… – És kitől
hallottad? – Még nem is olyan régen, tiltakoztál az ilyen
gyanúsítás ellen. Most meg már csak az érdekel, hogy ki tud
róla. Többen is kérdezték tőlem, hogy én mit tudok, de
hallgattam, mint a sír. – Nem érdekel, hogy ki mit pletykál
össze, egyszerűen nem érdekel… Senki és semmi nem
érdekel! – kiabált feldúltan Anna, és Julianna most már biztos
volt, hogy beletrafált az igazságba, osztoznia kell
szobatársával Szőke doktoron, de ha ez valóban igaz, úgy
megtépi, hogy olyat még nem látott a világ.
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Annának árnyék nehezedett a szívére. Szüksége volt
valakinek a tanácsára. Anyja nem értette volna meg, nővére
pedig talán még örült is volna, hogy problémái vannak.
Tenkéket hívta, az igazgatóné azt mondta, gyere, várunk.
Szombat délután ment el hozzájuk. Szerette azt a meleg,
családias hangulatot, amelyet ott talált. A gyerekek ujjongva
üdvözölték. Tenkné teával és aprósüteménnyel kínálta. Anna
később segített a konyhában, a vacsora elkészítésében, s
közben elmondta, hogy fél Szőke doktortól, nem akarja
visszautasításával megbántani és ellenségévé tenni, de az
ajándékát sem kívánja elfogadni, mert azzal igent mondana
valamire, ami számára visszataszító.
Tenkné csodálkozott, hogy Anna még mindig ilyen
falusias ártatlansággal viszonyul a férfiakhoz. – Mennyi idős
ez a Szőke doktor? – Már biztosan elmúlt harminc és nagyon
jóképű, de mindenkivel olyan lekezelően bánik. – De hozzád
kedves. Vagy nem? – Amíg meg nem kapja, amit szeretne. –
És nős? – Nem, egyáltalán nem nős.
Tenkné lehuppant a hokedlire.
– Ülj le, Anna. Tudod, nem egészen így van.
Természetesen semmire nem akarlak rábeszélni, de egy
ölelésben nemcsak ad az ember, hanem kap is. Ahogy
elmondtad, Szőke doktor bizonyára imádja a nőket. – Nagy
nőcsábász! – mosolygott Anna. – És bizonyára a nők is
kedvelik őt. Te pedig már éppen abban az életkorban vagy,
amikor nem árt, ha megismered a testi szerelmet, ami egy
kicsit művészet is. Te szép és csinos vagy, de a szeretkezés
tudományával senki nem születik, még ha nagyon vágyik is
utána. Nincs ideálisabb állapot, mint ha egy olyan fiatal nő,
mint te vagy, egy érett, tapasztalt férfitól kap dédelgető
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leckét… A fülbevalót természetesen most még nem kell
elfogadnod, ráérsz később is… De ha akkor már nem adja a
doktor úr, az sem baj. Amit megtanulhatsz tőle, azt nem
veheti el tőled.
Anna szájtátva hallgatta Tenknét. – Szóval, te kifejezetten
rábeszélsz? – Nem feltétlenül Szőke doktorra. Tudod, az első
alkalom egy nő szexualitását sok esetben egész életére
meghatározza. Semmiképpen ne félj tőle, és szó sincs ma már
arról, hogy ahhoz kell férjhez menned, akinek a szüzességed
odaadod. Tanulj és tapasztalj, hogy majd a nagy őt igazán
megajándékozhasd, és természetesen magadhoz köthesd.
Tudod, minden jó házasság alapja a jó szex. Jó szex nélkül
előbb-utóbb a szerelem kifárad, és üresség vagy más iránti
vágy támad a helyén. Szóval légy okos, hogy még okosabb
lehess egy ilyen kapcsolattól.
Anna felszabadultan nevetett.
– Azt hittem, óvni fogsz egy ilyen viszonytól. – Óvlak attól,
hogy bután és meggondolatlanul belemenj. De bíztatlak arra,
hogy a rajongást használd fel arra, hogy majd tudjad, mi a
rajongás és mi az igazi, mély érzés. Te szép vagy, és még
nagyon sok férfi szeretne megszerezni, de csak kevés egyszer
és mindenkorra. Hogyan dönthetnél okosan, ha nem tudod,
mi az igazi és mi a csupán néhány alkalmat akaró fűzőcske?…
Nem kell fűvel-fával lefeküdni, de azt gondolom, hogy szűzen
sem férjhez menni. Attól még tiszta ember maradhatsz, sőt,
igazán
akkor
maradhatsz
tiszta,
ha
meggondolt,
tapasztalatokon alapuló a döntésed, s ami történik, nem
csupán hirtelen támadt, zavaros érzelmi nekibuzdulás.
Anna úgy érezte, nagyon hálásnak kell lennie Tenknének a
jó tanácsért. Elkapta az asszony kezét és megcsókolta. – Jaj, ne
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légy már ilyen csacsi – mondta az igazgatóné és megpuszilta
Annát. – Nekem rettenetesen sokat jelent, amit elmondtál.
Mintha egy falon rést nyitottál volna, amelyen átmentem és
azt láttam, hogy ott nem szörnyűség fogad.
Anna ott maradt vacsorára. Sokat nevetett, jókedvűen
indult kilenc óra után a szállására. Olyan érzése volt, mintha
fegyvert kapott volna, amellyel biztonságosan védelmezheti
magát. Örült, hogy okosan járt el, és olyan nőtől kért tanácsot,
aki szereti és modern gondolkodású. Anyjával ilyesmiről
képtelen lett volna beszélni, s ha mégis, csak szörnyülködést
hallott volna tőle. Már várta, hogy vége legyen az
ápolónőképzőnek, pénzt keressen, és valamiképpen elkezdje
önálló életét. Apja álmának végrehajtását: egy olyan fiú
meghódítását, aki boldoggá teszi, s aki igényesen él, mert
mérnök, kulturált és lelkileg finom férfi.
Felszállt a 12-es buszra, és ott látta összebújva dr. Szőke
Domonkost és Sándor Juliannát. Észrevették, és a következő
megállóban leszálltak.
Úgy érezte, hogy mindketten játékot űztek vele. Elhitte,
hogy tényleg jelent valamit Szőke doktornak, és esetleg vele
átmegy azon a kapun, amely az igazi felnőttség világába
vezet. Úgy érezte, talán mégis a szeretője lett volna. A lotyója
semmiképpen nem akart lenni. A férfit sokkal többre tartotta
magánál, de az a tény, hogy ha ló nincs a szamár is jó,
megsebezte. Julit ugyanis magánál kevesebbnek érezte. Igaz,
tapasztaltabb, dörzsöltebb, láthatóan tudja már, hogy a
férfiaknak nem szabad minden szavát elhinni, és néha
kockáztatni lehet vagy érdemes. De Anna úgy vélte, hogy az ő
szépsége és érintetlensége, lényének romlatlansága érték, amit
csak olyannak adhat, aki értékelni tudja.
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Mit mondjon ezek után Julinak, és mit ne mondjon?
Szégyenkezett a butasága miatt, hogy vele ilyesmit meg
lehetett tenni. Édesapja halála óta nem tartozott senkihez,
illetve kevéssel apja halála előtt már hozzá sem. Iszonyúan
üresnek érezte magát és az egész világot, amely körbevette.
Nem tudta elképzelni, hogy miként, mibe kapaszkodva
élhetne tovább.
Otthon azonnal lefeküdt, és remegett, úgy fázott – belül.
Nem jött álom a szemére. Már éjfél is elmúlt, amikor
megérkezett Julianna. Úgy tett, mintha aludna. Szobatársa
levetkőzött, lekapcsolta a villanyt és lefeküdt. Anna pedig
elhatározta, már holnap kéri, hogy biztosítsanak számára
helyet a kórház melletti nővérszálláson. Inkább fizet, de nem
akar egy szobában, egy fedél alatt maradni a képmutató
Juliannával.
Mert egyszerre irigyelte és utálta, hogy annak a férfinak a
kegyeit élvezheti, akit titkainak kicsalásával orozott el tőle.
Szőke doktor ugyanis abban a pillanatban lett ideál, Tenkné
tanácsainak fényében, amikor szembesült az elvesztésével.
Tenknééktől távozva, arra gondolt, szívesen lesz – átmenetileg
– a doktor mindene. De egyik a sorban nem akart, nem is
tudott volna lenni. Legalábbis így érezte a csalódás
pillanatában.
Összefércelt szerelem

A nővérszálláson nem volt hely. A gondnoknő
előjegyzésbe vette, és az átmeneti időszakra albérletet javasolt
neki, rögtön címet is adott, ahol a várólistás lányok szoktak
kihúzni néhány hónapot. Annának kevés összespórolt pénze
volt, de az adott problémával különben is rövidesen szembe
kellett volna néznie, hiszen másfél hónap múlva befejezi a
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szakiskolát.
Könnyen megtalálta az I. kerület Tóth Pál utca 8-as számot,
ahol Czibik Istvánné kedvesen fogadta. A szobában lakott két
másik nővér is, de ez nem érdekelte. Őt az ösztökélte, hogy
szabaduljon abból a helyzetből, amelybe véletlenül
belesodródott.
Elhatározta, meglátogatja édesanyját, de előtte új ruhát
akart csináltatni. Olcsó, többféle színű, hosszanti vékony
csíkozású kartont vásárolt. Czibikné átkísérte a szomszédos
családi házba: Kossa Zsigmondné rendszeresen varrt a
környékbelieknek.
A magazinokból kedvére való fazont választott. Joli néni
méretet vett róla, s kedveskedve azt mondta, hogy ideálisabb
alakja már nem is lehetne. Anna örült a dicséretnek, mindig
boldoggá tette, ha valami értéket fedeztek fel rajta.
Az első ruhapróba idején otthon volt a varrónő Zoltán
nevű húszéves fia is. A jóképű hegesztő srácnak volt
önbizalma, és amikor édesanyja kérte, hogy menjen át a
szomszéd szobába, amíg Anna öltözik, nevetve mondta, hogy
őt egyáltalán nem zavarja, ha a lány előtte próbál. – Te csak ne
csapd a szelet minden csinos lánynak! – intette mosolyogva az
anyja. – Anna, zavar, ha csapom neked a szelet? – kérdezte a
fiú.
Anna nem is tudta miért, önfeledten felkacagott. Olyan
kedvesnek és megbízhatónak látszott ez a jópofa lakli. –
Rögtön felpróbálom a ruhát, és ha tetszem benne, akkor
válaszolok a kérdésedre.
A csíkos ruha remekül állt Annának. Karcsú alakját
megnyújtotta, mellei vonalát kiemelte. Frissen mosott haja
szikrákat szórt. Zoltánnak édesanyja szólt, hogy jöhet, ha
46

csodát akar látni. – Lulu, gyönyörű vagy! – kiáltott fel a fiú, és
maga sem értette, hogy miért szólította Lulunak a lányt. –
Nem is vagyok
Lulu – kacagott boldogan Anna, és megperdült, csak úgy
pattogtak a férc-szálak. Eddig korabeli fiú még sose
sündörgött körülötte, s vágyott valakire, akivel lehet
kódorogni, táncolni, szórakozni. – De, Lulu vagy, esküszöm,
hogy ebben a ruhában tisztára Lulu vagy, és nekem már
mindig Lulu maradsz – nevetett Zoltán is.
Ruhapróba után Zoltán vállalkozott rá, hogy a szomszéd
házba hazakíséri Annát, de a város közepéig jutottak, és
beültek az egyik presszóba kávézni. Rengeteget nevettek, és
csak estefelé értek haza. Rögtön meg is állapodtak, hogy
másnap elmennek valahova táncolni.
Zoli időben megjelent Annáért. Czibikné hosszan nézett
utánuk, olyan szépek voltak együtt. A hosszú és kimerítő esti
csókolózás után Anna belehabarodott a fiúba. Zoli szorosan
magához húzta, és a lány a csók íze mellé először érezte,
milyen az, ha egy fiú begerjed. Felajzotta az ismeretlen érintés.
Készült a vizsgáira, de a gondolatai szüntelenül „zoliztak",
akiről nem tudta, hogy szerelmes egy Molnár Éva nevű
lányba, de azért mellesleg Anna is kellene neki. Emiatt a
kapcsolat nem egészen úgy alakult, ahogyan Anna elképzelte.
Többször is átment Kossáékhoz, de Zoltán nem volt otthon.
Joli néni a látogatót nem avatta be a titokba.
„Lulu” kesergett a mamának, hogy Zoli elhanyagolja, de
azért annyira szomorú nem volt. Vasárnap hazalátogatott az
új ruhájában. Édesanyja örömmel fogadta. A két testvér görbe
szemmel nézett rá: a „kisasszony” leereszkedett hozzájuk.
Kifestve, hosszúra növesztett, lakkozott körmökkel valóban
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jól mutatott. Olcsó, de kellemes kölni illatfelhője lengte körül.
A „nagyvárosi” jelenség óvatosan csücsült le a piszkos viaszos
vászonnal takart konyhaszékre, táskájából finomkova elővette
a cigarettát és rágyújtott. – Te dohányzol is? – kérdezte
Margit. hogy az isbe még mi mindent értett bele, arról nem
beszélt.
Annát hidegen hagyta testvérei magatartása. Úgy érezte,
biztos és ígéretes jövő áll előtte. Rövidesen végez a
szakiskolában, kifog egy megfelelő fiút, akit szépségével
meghódít, férjhez megy és éli a maga életét. Zolit nem
tekintette célnak, de ezt leszámítva jó volt vele.
Egyik este elmentek táncolni. Hazafelé, a májusi
orgonaillatban végigcsókolózták az utat. Zoltán szerette
volna, ha Anna belopózik hozzá. De „Lulu” ezt korainak
érezte. – Ha meggondoltad magad, majd szólj, tudod, hol
találsz meg – mondta a fiú, és faképnél hagyta.
Bántotta, hogy Zoltán május 26-án úgy vonult be
katonának, hogy erről neki nem szólt és nem is búcsúzott el
tőle. Zoltánnak jobban tetszett Molnár Éva. Annáról úgy
gondolta, hogy isten nem neki teremtette. Túl szép és sodróan
titokzatos ahhoz, hogy hosszabb távon is megtarthassa. Éva
jobban aránylott hozzá, nem szólva arról, hogy a lány sokkal
rendezettebb családi és anyagi háttérrel rendelkezett, mint
Anna. És Zoltánnak ez is számított.
Anna Joli nénitől, aki helyeselte fia döntését, elkunyerálta
Zoli címét, több levelet is írt neki, de választ nem kapott. Ezért
debreceni barátnőjének kesergett:
Tudod, mit szeretnék magamnak? Egy arany gyűrűt! De ez csak
álmodozás, a kosztümöt szeretném megcsináltatni, meg egy rendes
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pulóvert venni. Szóval annyi minden kellene. Nincs barátnőm,
unom magam. Majd megpukkadok, amikor egyedül vagyok a
strandon. Még mindig nem ábrándultam ki Kossa Zoliból. Sőt, még
jobban bele vagyok esve. Már nem tudok mit csinálni. Más fiú
egyáltalán nem érdekel. Ha itthon van a katonaságtól, olyankor
szinte már nem vagyok észnél. Nem tudom, mi lesz ennek a vége.
Nagyon szeretem, de hogy miért, azt nem tudom megmagyarázni. A
jóságáért nem, a szépségéért nem. Talán egy olyan fiúnak kellene
jönnie, aki kiverné a fejemből, akivel el tudnám felejteni. Néha azt
hiszem, nem vagyok normális. Mikor még itthon volt, azt mondtam
neki: Te Zoli, járjunk együtt, hisz úgyse jársz tőlem különb lánnyal.
Bőgtem is neki. Azt mondta, a személyem ellen nincs kifogása, jól
nézek ki, jó is vagyok nála, de csak úgy jár velem, úgy teljesen csak
velem, ha odaadom magam neki. Azt mondta, ha igazán szeretném,
meg is tenném, és neki sem kellene senki más. Néha úgy éreztem,
meg is tudnám tenni, de mindig lebeszéltem magam. Ilyet nem
szabad tenni. Történjen akármi, de ezt nem, így soha. Mindenki
szerint hülyeség, amit csinálok, mert persze ő közben más lánnyal
jár, és azt mondja, azzal ezt meg azt lehet csinálni. Nekem az kevés,
hogy egy fiú ezt meg azt csináljon velem, ha nem érzem, hogy szeret.
Akkor inkább maradjak örökre szűz.
„Lulu” panaszkodott, de ha meggondolta volna magát,
akkor is hiába, mert Zoli ritkán szabadult, és olyankor nem
hozzá szaladt.
Sikeresen levizsgázott, immár szakképzett ápolónőként a
megyei kórház állományába, a szemészeti osztályra került,
amely egy épületben volt az urológiával. Időnként
összetalálkozott dr. Szőke Domonkossal, és a „véletlenül” ott
dolgozó Sándor Juliannával, aki nem érezte véglegesnek
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győzelmét, de sokat tenni nem tudott, mert Anna
magabiztosabb lett.
Talán amiatt is, mert a szerelemtől szépsége még inkább
kivirágzott.
Keservesen
megspórolt
pénzén,
bánata
enyhítéseként, újabb két ruhát varratott az olcsón dolgozó Joli
nénivel: egy nagyrózsás, vállpántos, deréktól bővülő, végig
gombos nyárit, amely – ha előre hajolt – szinte a bimbóig látni
engedte formás és feszülő mellét. A lila kiskosztüm
műselyemből készült, szoknyája merészen rövidre sikeredett,
és ha lábszára, vádliján a fájdalmas estére emlékeztető
forradással, nem is volt a legformásabb, izmos és képzeletet
megmozgató combja feledtetni tudta ezt a hátrányt.
Szőke doktor erekciója

Anna néhány bugyit is vásárolt, olyat, ami csak a
leginkább takarandó részeket fedte, vonala viszont átütött a
vékony kelmén, és tovább izzította a férfi-képzeletet. Szőke
doktorra mindenesetre nagy hatással volt e látvány, és
szerette volna trófeái között tudni az ápolónőt, akinek
szépségéről, kissé finomkodó, szegényes, de természetessége
miatt mégis elegáns megjelenéséről más osztályokon is
legendák kerengtek.
Egyik este, amikor Anna éjszakás volt, Szőke doktor átszólt
telefonon, hogy megkérhetné-e egy rövid látogatásra.
Szívesen menne ő maga, de az ügyeletes nővérszobában nem
lehet zavartalanul beszélgetni. Anna várta már ezt a telefont, s
míg korábban az ilyen invitálástól gyomorgörcse támadt,
most elégtételt vagy győzelmet érzett. Hiszen nem függ már
senkitől, önálló, ügyeiben szabadon döntő nő, elképzelésében
senki nem korlátozhatja.
Meleg szeptember eleje volt. Sötétkék szalaggal kötötte át
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haját, megigazította rúzsát, és kigombolta hófehér, naponta
mosott és vasalt nővérruhája felső gombját. Úgy vélte,
nyugodtan megmutathat magából annyit, amennyit a véletlen
megenged. Tisztában volt vele, ha előre hajol, a bekukucskáló
látja a mellét, s ha valamire, hát a mellére büszke volt.
Szőke doktor konyakkal fogadta, mégpedig finom
Hennessy konyakkal. Nem utasította vissza a kínálást. Az
orvos, a bevált mezsgyén taposva, megdicsérte a szépségét,
csinosságát, eredetiségét és pótolhatatlanságát. A lány nem
válaszolt, csak mosolygott, megvillanó fogaitól kivilágosodott
a szoba. Anna előrehajolt és újra kötötte a cipője pertlijét.
Még félig görnyedt volt, amikor, a hatást ellenőrizve, az
orvosra pillantott. Nevetve emelte meg a poharát. –
Megőrülök érted! – fogta meg az orvos a poharat tartó kezét és
csókolta össze a kézfejét, a karszárát, egészen a válláig. Anna
már nem az volt, aki tavasszal. Elhúzta a karját, és magát
kellető durcássággal mondta: – Na, hagyjál belőlem másnak
is.
Ettől a szövegtől és visszategezéstől Szőke doktornak
olyan erekciója támadt, hogy alig bírt magával: – Én nem
hagyok belőled senkinek. Én megzabállak. – Csak ne olyan
hevesen, doktor úr. – Úristen, milyen édes vagy! Mi mindened
van neked! – Akkor megisszuk és bezárjuk a boltot? – Szőke
doktor azt hitte, a lány máris az ajtó bezárására céloz, és
felállt, hogy bevegye a kulcsot. – Előbb bezárunk, aztán
iszunk. – Mondom, a boltot, vagyis ezt a váratlan együttlétet –
mondta Anna és felállt. – Felingerelsz, és itt akarsz hagyni? –
Nem volna szép, ha megcsalnád velem Juliskádat. – Semmi
közöm hozzá, az egy teljesen véletlen találkozás volt. –
Sajnálhatod, mert akkor azzal az elhatározással szálltam fel a
51

buszra, hogy esetleg szó lehet arról, amiről korábban azt
hittem, hogy szó sem lehet róla.
Szőke doktor áldotta az eszét, hogy mégsem ajándékozta
oda Juliannának a fülbevalót. Az íróasztalához lépett,
előkaparta a kis dobozt: – Ez azóta is rád vár. – Köszönöm,
már megyek. Én, ha odaadom magam valakinek, csakis azért,
mert szeretem. Csingilingiért soha… annál én többet érek..
Szőke doktor Anna mellé lépett és magához húzta, hogy
megcsókolja, de a lány eltaszította: – Ezt még ki kell
érdemelni… – és már nyitotta is az ajtót. – Anna, bocsáss meg,
de a folyosón továbbra is magázódunk… – A folyosón is,
Szőke doktor úr! – A fülbevaló vár rád, az csak a tiéd lehet… –
szólt a lány után, becsukta az ajtót, a dobozt visszadobta a
fiókba, és a foga között szűrve a szavakat dühösen mondta: –
Mitől nyílt így ki a csipád, te édes kis kurva?… Mutogatni
magad, ahhoz van eszed… de akkor is megkeféllek, úgy
megkeféllek,
hogy
szétsikoltozod
a
házat…
úgy
megkeféllek!… – járkált le fel, magát bíztatva.
Anna készült erre az alakításra. Erre a bosszúra és
megalázásra. Büszke volt magára, hogy a kiváló urológusnak
számító Szőke doktor olyan helyzetbe hozta magát, hogy
néhány percig egyenrangúak lehettek.
Ignátz Éva

Október első napjaiban új segédápolónő, Ignácz Éva jelent
meg a szemészeti osztályon. Nem volt szép, de harsány
kedvű, villogóan vidám, cserfes és talpraesett. Kevéssel
azelőtt múlt tizenkilenc éves. Tapasztalt, sokat látott
emberként rögtön úgy viselkedett, mintha mindig ott
dolgozott volna.
Nevetve csutakolta az ágytálakat, és őszinte szívvel segített
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az öregeken. Nem nyafogott, nem kérette magát, jóízűen falta
a silány kórházi kosztot és mindennek észrevette a jó oldalát.
Anna azonnal barátságot kötött vele. De nem csak ez a jó
történt vele. A nővérszálláson felszabadult az első emeleten
egy ágy, és végre beköltözhetett. Ez több szabadságot
biztosított, mint az albérleti szoba: bármikor jöhetett,
mehetett, és Anna nagyon vágyott rá, hogy azt tehesse, amit
akar. Hogy végre felnőttnek számítson.
Éva a városban lakott, de ez nem akadályozta őket, hogy
együtt legyenek, amikor csak lehet. Anna ámulva nézte, hogy
a segédápolónő mindenütt milyen magabiztos, mindenről
véleménye van, és végső soron senkit sem tisztel. Amikor
Anna elmesélte neki dr. Szőke Domonkost, Éva gúnyosan
röhögött: – Kellene neki a finom galambhús. Nehogy
megengedd, hogy hülyére vegyen… – Anna elmesélte, mit
ajánlott neki Tenkné. – Figyelj, Ani, ha én olyan szép és csinos
lennék, mint te, egyből az igazgató főorvosra hajtanék… Majd
én mesélek neked a férfiakról…
Anna óvatosan megkérdezte, hogy szűz-e még. – Úgy
nézek ki, mi? Én meg a szüzesség! Tudod, Ani, nem olyan
rossz az, érdemes időben kipróbálni… – Anna csodálta ezt a
gátlástalanságot. Zuhanyozott Évával együtt. Semmi egetverő
nem volt rajta, mégis irigyelte, amiért mindent képes félvállról
venni. Igyekezett utánozni, tanulni tőle, de benne több volt a
riadalom, és… és valami megfogalmazhatatlanra vágyott, ami
nem engedte, hogy úgy tegyen, mint aki mindent semmibe
vesz, az egész életet. Mégis vágyott rá, hogy elszakítsa a
pányvát és beleszaladjon az életbe.
Október eleje Anna számára Kovács Pétertől is nevezetes
lett. A huszonöt éves autószerelő szeme megsérült, de nem
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annyira, hogy észre ne vegye Anna szépségét. Az alacsony,
szőke fiú a lány kedvességét úgy értelmezte, hogy tetszik neki.
Azt pedig felajánlkozásnak, hogy amikor a szemébe
csöppentett, fájdalmai csökkentéséül felkínálta melle
látványát.
Kovács Péter szeme néhány nap alatt rendbe jött, nem úgy
a szíve: a kórházból búcsúzva magával akarta vinni Anna
ígéretét, hogy találkoznak, és még a katonai szolgálata
megkezdése előtt feleségül megy hozzá. Hízelgett neki a
leánykérés, ami kedvére való is lett volna, ha Kovács
magasabb húsz centivel, diploma van a zsebében, és
szemüveget visel.
Kovács mindennap hívta. Anna úgy oldotta meg a
problémát, hogy Évát kérte meg telefonkezelőnek. Közléséből
a fiú számára mindig az derült ki, hogy a szép fekete barátnő
éppen Szőke doktort látogatja, ugyanis a doktor úrnak
nősülési szándéka támadt, és lehet, hogy Anna lesz az
önkéntes áldozat.
Ezen a két csaj jókat röhögött, hiszen Anna végighallgatta,
amint Kovács éppen Éva kiképzésében részesült. A fiú egy idő
után nem bírta, és a nővérszállás körül leselkedve megvárta,
hogy személyesen is megkérje. A lány gondolkodási időt kért.
Végül a hadsereg mentette meg a lankadatlan ostromtól:
Kovács bevonult, és a két távolra szakadt szív egyre
távolságtartóbb levelet váltott.
Egy mérnök-hallgató

Október közepén Éva jött azzal, hogy menjenek el a Győri
kapuban lévő úttörőházba: a Földes Ferenc Gimnázium bált
rendez, és a műszaki egyetem zenekara játszik… Csupa fiatal,
aranyos srác… Remek volt a hangulat. Anna a Tenknétől
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kapott piros pulóverét vette fel és egy krémszínű
szövetszoknyát, amit kölcsön kért.
Többen táncba vitték, köztük egy vékony arcú, szőke, vele
egymagasságú fiú. A harmadik felkéréskor bemutatkozott:
Lázár József, másodéves mérnök-hallgató. Húsz éves volt,
mint Anna. Komoly és kedves fiúnak látszott. Tánc után
odaült Annáékhoz. Évát egy fiú már felforrósodottan fűtötte,
a lány nevetgélt, és nem engedte, hogy az önjelölt partner
puszilgassa. – Hékám, fékezd magad! Nem akarsz rögtön az
oltárhoz vezetni?
Oda nem, máshova inkább vezette volna a fiú.
A klubest után hármasban mentek a villanyrendőrig.
Mielőtt Anna felszállt a 12-es buszra, Lázár elkérte a
telefonszámát. Megadta, mert kétszeresen tetszett neki a srác:
egyrészt műegyetemi hallgató volt, másrészt kedvesen
gátlásos és kuka, de azért helyes. Kíváncsi volt, hívja-e. A
kórházban kereste. Anna befogta a kagylót, megkérdezte Évát:
– A szőke srác… randira hív, elmenjek? – Ha nem akarsz
szűzen meghalni! – nevetett Éva.
A villanyrendőrnél találkoztak, és a Pipacsba ültek be.
Anna a meghívást csak úgy fogadta el, ha a számlát közösen
rendezik. Lázárnak imponált a magas, szép mosolyú lány.
Úgy vélte, hogy ezek a fiatal ápolónők eléggé szabadosak.
Még nem volt dolga nővel. Az egyetemista lányokkal nem
boldogult. Bízott benne, hogy az ápolónőcskét sikerül
elkábítania. Az egyetemről mesélt, hogy sokat kell tanulni;
már az első nekifutásra bekerült, pedig a szülei „egyéb”
kategóriába tartoznak, anyja Rudabányán a posta vezetője,
apja a lőtéren dolgozik, van egy húga és egy öccse.
Anna magáról csak annyit említett, hogy a szülei
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Sajópetriben laknak, és szintén két testvére van. Inkább a
kórházról mesélt, elsősorban arról, hogy jó néhány orvos
csapja neki a szelet, de hiába, mert ő csak egy rendes fiúnak
adja oda magát, olyannak, aki feleségül is veszi, és boldogan
élnek…
Anna mindenkihez őszinte volt, ehhez a kedves fiúhoz
igyekezett a szokásosnál is őszintébb lenni, éreztetni vele,
hogy fontos számára. Egymás kezét fogva szálltak fel a 12esre. A kórházig mentek, ott Anna átkísérte a másik oldalra, és
megvárta, míg jött a busz, amelyik visszavitte a városba,
illetve abba a titokzatos világba, ahol az egyetemistából
mérnök lesz. Megállapodtak, hogy Lázár kiviszi az egyetemre,
a 6-os terembe, ahol minden szombaton zenés-táncos estet
rendeznek, bemutatja a barátainak.
Anna nehezen tudott elaludni, olyan jó volt, hogy ez a fiú
programot szervez, nem úgy, mint Kossa Zoli, láthatóan
hatással van rá, és amitől a legjobban rettegetett, nem
igazolódott be: nem tartja butának és unalmasnak.
Évának mindent részletesen elmesélt. A főnővérnek, Búza
Imrénének nem tetszett ez a nagy barátkozás és susmus.
Jobban szerette, ha a beosztottak a munkára koncentrálnak.
Éva nem törődött vele, gyorsan és ügyesen dolgozott. Ha
mindent elvégzett, kicsit lóbálta a lábát. Anna hívta, menjen
vele szombaton, de Éva nem kért az öntelt egyetemistákból.
Úgy találta, hogy túlságosan elégedettek önmagukkal.
Anna a 6-osban remekül érezte magát. Lázár barátai,
évfolyamtársai megtáncoltatták, udvaroltak neki. Némelyiket
úgy elkápráztatta, hogy Lázár szóvá is tette a lánynak. – Jaj,
Józsi, te hoztál ide, veled vagyok, ha akarod, egész este csak
veled táncolok, de akkor ezt te mondd meg a barátaidnak…
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Lázár
hazakísérte,
útközben
csókolóztak.
Anna
felszabadultan nevetgélt. Megbeszélték, másnap elmennek a
Kossuth Fehér-termébe, ott vasárnaponként nagy a nyüzsi,
szól a zene, jókat lehet riszálni. A nővérszállás sarkán álltak.
Hideg szél fújt, őket átmelegítette a csók.
Lázár annyira elvakult a lánytól, hogy a hibáit észre sem
vette. Illetve nem zavarta Anna műveletlensége, mert
láthatóan az élet mindennapi dolgait jól ismerte, azokról
véleménye volt, s ha beszédébe egy-egy ragozási hiba be is
csúszott, érdekesen mesélt. Különben sem feleséget keresett,
hanem olyan nőt, aki viszonylag rövid udvarlás után hajlandó
beavatni a szeretkezés titkaiba. Annánál nem kellett erőltetnie
a csókot. És nem lökte el a kezét, ha véletlenül a ruhán át a
mellére tévedt.
Anna úgy érezte, ilyen fiúra vágyott. Szelíd, szórakoztató,
jóképű, és ami a legfontosabb: programokat szervez. Végre az
egész heti munka után nem kell egyedül otthon unatkoznia,
vagy barátnővel lófrálni.
Másnap Lázár hívta, hogy találkozzanak a nővérszállás
előterében. Anna örült az ajánlatnak, hiszen látta, hogy
másokhoz is jönnek fiúk, beülnek a klubszobába, vagy
ácsorognak az előtérben. Vágyott rá, hogy őt is várja valaki.
Kié vagyok?

Kevés ruhája volt, de bármit vett fel, remekül mutatott
rajta. Haját kontyba igazította, szemöldökét kissé
megritkította, száját kifestette. Látványosan üdvözölte Lázárt,
egyik karjával átfogta a nyakát, magához húzta, és a levegőbe
puszilt, hogy el ne kenje a rúzst.
A Fehér-teremben Lázár barátai már asztalt foglaltak.
Anna ismerősként köszöntötte őket. Sorra felkérték táncolni.
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A lány csodásan twistelt, mozgott az egész teste. Arcáról a
zene és a tánc átszellemültsége sugárzott. Izzadtságának
felkavaró illata volt. Lázár szorosan magához húzta: – Azért
ne felejtsd el, hogy kié vagy – mondta komolyan. – Kié
vagyok? – kérdezte Anna sokat ígérő mosollyal. – Az enyém,
csak az enyém! – hevült Lázár, és megpuszilta Anna száját,
hogy a barátai lássák, ő élvez elsőbbséget.
Időben eljöttek, hogy jusson idő a csókolózásra. – Oda
vagyok érted – suttogta a sötétben Lázár. Anna csók közben a
combjánál érezte, hogy igazat beszél. – Bekísérlek a szállásra,
mert te képes vagy és még átmész a Katowicébe – mondta
Lázár játékos féltékenykedéssel. – Ahogy felszállsz a buszra,
máris indulok. – Azt adja meg az isten! – Baj lenne? –
mosolygott Anna hízelkedően. – Te az enyém vagy, az enyém
leszel… – erősködött Lázár. – Nem bánnád? – Még egy ilyen
kérdés, és bemászom hozzád az ablakon. – Ahhoz előbb tanulj
meg repülni. És két nő lehet, hogy egy kicsit sok lenne
neked…
Jött a busz. Gyors csókot váltottak. – Édes voltál. És
szeretem, ha féltékeny vagy, az annak a jele, hogy egy kicsit
szeretsz – mondta Anna. – Hogy nagyon! – kiabált Lázár a
lépcsőről. Már biztos volt benne, hogy ez a szép,
szenvedélyesen smároló lány az övé lesz.
Amikor a portás ajtót nyitott, Anna jókedvében mindkét
oldalon megpuszilta: – Juli néni, én olyan boldog vagyok! –
Örülök neki, angyalkám – mondta Lombárszki Istvánné
takarítónő, aki gyakran vállalt éjszakai szunyókálós
portaszolgálatot, és az eltelt évek során annyi, de annyi
boldogan vagy boldogtalanul érkező lánynak nyitott ajtót.
Decemberben még több alkalommal találkoztak. Anna
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egyre nagyobb bizalmat érzett a fiú iránt, aki erre alapozta
taktikáját. Időben megszervezte, hogy nős ózdi barátja,
Harsányi Gábor meghívja szilveszterezni. Igaz, lett volna
számos más lehetőség. Elmehettek volna a 6-osba, vagy a
Fehér-terembe, esetleg a Katowicébe, de Lillafüreden a
Palotában is búcsúztathatták volna az óévet.
Elvileg mehettek volna Rudabányára, és családi körben,
vagy az ottani barátokkal: Butora Gyuriékkal, Szerényi
Laciékkal is vigadhattak volna. Sok lehetőség kínálkozott,
Lázár viszont olyat szervezett, ahol senki nem viszi el Annát
táncolni, senki nem sutyorog neki; olyan helyet, ahol csak az
övé.
Lázár megírta Harsányinak, hogy viszi a barátnőjét, és ott
alszanak. Barátja válaszolt, hogy ennek semmi akadálya,
mulatozás után átmehetnek a szomszédos lakásba, ahol
egyedül lesznek, mert anyósa elutazik a testvéréhez.
Lázár a karácsonyt otthon töltötte. Anna ügyeletet vállalt,
hogy szilveszterkor ne osszák be. Karácsony másnapján
kiszaladt Sajópetribe, hogy lássa édesanyját, és boldog
ünnepeket kívánjon. A kórházban Lázár két alkalommal is
felhívta. Könnyen tehette, hiszen édesanyja a helyi posta
vezetője volt és odaadta az épület kulcsát. Otthon egy lányról
beszélt, azt nem említette, hogy ez a lány ápolónő. Szülei nem
örültek volna, ha tudják, hogy fiuk ki körül sündörög. Jobb
partit reméltek a diplomája mellé. Diplomás nőt.
Az ünnepek után Lázár, a vizsgákra hivatkozva,
visszautazott Miskolcra, és elvitte Annát a Fehér-terembe. Sok
mindenről beszélt, de leginkább arról, hogy van Ózdon egy jó
barátja, már nős, aranyos a felesége, és remekül élnek. Anna
megkérdezte, Miskolcon lesz-e szilveszterkor, mert reméli,
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együtt búcsúztatják az óévet. Lázár azt mondta, minden
vágya, hogy azon az éjszakán együtt legyenek. A lány az
egyetemre, a fiatalok közé akart menni. Lázár ígérte, hogy
mindent megszervez.
Félve a visszautasítástól, csak huszonkilencedikén közölte
Annával, hogy ózdi barátja meghívta szilveszterezni,
utazzanak oda, isteni lesz. A lány nyafogott, hogy négyesben
nem az igazi, menjenek inkább a Katowicébe, ott szilveszter
éjszakáján mozdulni sem lehet, annyian vannak, és sok
ökörködésben, vidámságban lesz részük.
Lázár nyugtatgatta, hogy Ózdon is jól érzik majd magukat,
de ha Anna nem akar vele szilveszterezni, mondja meg
nyugodtan. És azt is, ha nem bízik benne. Ő azért akarná
elvinni legjobb barátjához, hogy bemutassa, mert be van
pörögve, és úgy gondolja, hogy hosszú távon tervezhetnek.
Annának nem tetszett a megoldás. Éva is próbálta
lebeszélni: – És ott hol alszol? Vagy eldöntötted, hogy inkább
mást csinálsz? – és nagyot nyerített. – Mulatni megyünk, nem
másért – hárított Anna.
Annyira kívánlak

Lázár harmincadikán is Annával volt, nehogy
eltántorodjék az úttól. A lány végül kedvetlenül beleegyezett a
fölösleges utazásba. Szilveszter délután szálltak vonatra.
Anna kiöltözött. Úgy látszott, mindenki Ózdon akart
szilveszterezni, annyian szorongtak a vonaton. A Harsányi
házaspár jókedvűen fogadta őket.
Négyesben búcsúztatták az óévet: ettek, iszogattak,
ordított a rádió, táncoltak, dumáltak. Anna nem érezte rosszul
magát, de egy kissé mégis kedvetlen volt, nem ilyen
szilveszterre vágyott. Az sem tetszett neki, hogy Lázár
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tolakodóan rátapad és állandóan smárolni akar. – Csókolózni
máskor is tudunk – próbálta visszafogni, mert kényelmetlen
volt neki mások előtt ez a szexes zsongás. – Annyira kívánlak,
Anna – mondta tánc közben. – Gáborék nagyon rendesek, az
anyósa lakásában alhatunk, csak ketten leszünk. Ugye van
hozzá kedved? – Ezért nem kellett volna Ózdig utaznunk… –
mondta Anna, és nem volt ahhoz kedve, hogy agyonizzadtan,
fáradtan egy idegen ágyba bújjanak. – Szóval ezért szervezted
ezt az egész kiruccanást?
Anna leült, duzzogva rágyújtott, és bánta, hogy ráállt erre
az utazásra. Nem volt Lázár József ellen kifogása, de korainak
tartotta az úgynevezett együttalvást, és bosszantotta, hogy a
fiú szándékain nem látott át. Mégis számot vetett vele, hogy
lenyeli a békát, úgyis túl akart lenni azon, amit úgy hívnak,
hogy szüzesség.
Lázár egy óra után már szeretett volna visszavonulni, de
Anna táncolni akart, és kellemetlennek érezte, hogy a háziak
majd azt gondolják, hogy tulajdonképpen csak izélni jöttek. –
Majd ha a háziak úgy látják jónak, hogy ők is aludni akarnak –
mondta.
Lázár erősködött, átvezette a lányt a másik szobába,
smárolta és a kezét be akarta vezetni a kigombolt nadrágjába.
– Ne haragudj Jóska, de ez olyan idétlen… várd ki a sorát… és
egyáltalán… ilyesmiről kezdetben nem volt szó.
Lázár félt, hogy ez az egyáltalán azt jelenti, hogy mégsem
lesz semmi, mert ahhoz, amit akart, Anna és szándéka is
kellett. Ette a kefét, és arra gondolt, ha nem akarja, mi a
fenének jött el… Nehogy elhitesse már, hogy ő lesz az első a
sorban… Állandó erekciót érzett. Táncolni vitte Annát,
hozzásimult, hogy a lány tapasztalja meg, milyen ajándékot
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tartogat neki.
Három után Harsányi kísérte át őket a szomszédos
lépcsőházba, ahol anyósa lakott. – Van tiszta törölköző a
fürdőszobában – mondta, és Anna úgy látta, sokat sejtetően
mosolyog. Vagyis ez az egész minden részletében előre
megszervezett akció. Lázár Jóska terve.
Anna leült a csővázas fotelba. Mulatni még reggelig tudott
volna, most mégis fáradtnak érezte magát. Lázár mögé került,
két kézzel megfogta a mellét, simogatta. – És most mit érzel? –
kérdezte Anna. – Annyiszor gondoltam erre. – Most jut
eszembe, hogy még nem is kérdeztem: szeretsz te engem
egyáltalán? – Ha nem szeretnélek, most nem volnánk itt. –
Miért nem ezzel kezdted? Nem tudom, mondtam-e már, hogy
még szűz vagyok. – Úgy emlékszem, mondtad. – Muszáj ezt
nekünk elkapkodni? Nem lehetne egyszer szépen, úgy, hogy
ne vérezzük össze más ágyneműjét? – Olyan ridegen beszélsz,
mintha arról volna szó, hogy mossuk-e fel a konyhát vagy
sem.
Anna felállt, az ablakhoz lépett, kinézett a sötétbe. – Tudsz
adni egy cigarettát? – Még rá akarsz gyújtani? – Esetleg
beszélgessünk. – Miről? – Mesélj, volt már nőd, és milyen volt
vele?
– Éppen most meséljek erről? – Ez erre remek alkalom. – És
miért érdekel? – Évának az a véleménye, hogy te még szűz
vagy.
– Az az Éva… Mit is mondtál, segédápolónő? – Nem, nem
azt mondtam, hanem azt, hogy a barátnőm. – Nagyon ért
mindenhez ez a te barátnőd… túlságosan is a hatása alatt
állsz. – Nem válaszoltál. – Tudod, mennyi lány van ott az
egyetemen? – Ha olyan sok, miért éppen én kellenék neked? –
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Ha gondolod, visszamegyek Gáborékhoz, és ott alszom… Én
semmit nem akarok, amit te nem akarsz. Soha nem szoktam a
lányokkal erőszakoskodni… – Pedig lehet, hogy néha éppen
azt igényelnék – nevetett kárörvendően Anna, legalábbis
Lázárnak úgy tűnt. – Gyere, gyere már, én annyira… –
mondta a fiú, és a bal kezénél húzta Annát a hálófülke felé.
Anna elnyomta a cigarettát. – Hát akkor essünk túl rajta –
mondta ingerülten. Lázár ábrándozás és onanizálás közben
annyiszor elképzelte ezt az éjszakát, de egyáltalán nem
ilyennek. Ez így lelombozó volt Anna közönséges és primitív
viselkedése miatt. Mégis, mit képzelt, miért hozza ide? És
attól, hogy lefekszenek, nem kéri meg rögtön a kezét, illetve
soha nem fogja megkérni, ahhoz kevés, nagyon kevés. Nem
elég szépnek lenni, más is kell. Hogy mi, arról persze fogalma
sem volt. Beszélgetett a koleszban Kocsis Ervin nevű
évfolyamtársával, aki irigykedve dicsérte Annát. – Tényleg
szépnek mondható, de primitív – hárított Lázár. – Te hülye
vagy – nevetett Ervin. – A magfizikáról vagy Kölcsey
Parainesiséről akarsz vele beszélgetni? – Mindenesetre az
ágyban nagyon aranyos – nagyképűsködött Lázár.
Ervin kétkedve röhögött: – Az lehet, de előbb át kell
gázolnod az egész orvosi karon – mondta. Na, majd ha
megtudja a részleteket a nagypofájú, öntelt Ervin, tátva marad
a szája, csak legyenek végre az ágyban, gyakorlati bemutatót
tart Annának, mit kell érteni a szeretkezésen. – Gyere, vár
bennünket a vetett ágy – és szorította a lány bal csuklóját. –
Nem azt mondtam, hogy velem légy erőszakos. Itt is
levetkőzhetünk. – Várj, lekapcsolom a villanyt. – Nem vagyok
olyan ronda, hogy szégyellenem kellene magamat.
Anna pillanatok alatt ledobott mindent, már csak a falatnyi
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fekete bugyi volt rajta. – Azt hadd húzzam le én –
buzgólkodott Lázár. – Nem fárasztalak vele – nevetett Anna,
és megbizsergett az öle. Fiú még soha nem látta meztelen.
Fénylett tőle a szoba. Lázár hozzá lépett, és megcsókolta.
Anna úgy csókolt vissza, ahogy még soha. – Na, mi lesz, te
ruhásán jössz az ágyba?
Lázár tudta, hogy Anna szép, de így, levetkőzve sokkal
többnek mutatott, olyan varázslatnak, ami lebénította. –
Feküdj le, és megyek utánad. – Látni akarlak – mondta Anna.
Lázár vetkőzni kezdett. A lány nézte és nevetett: – Jaj, ne
olyan ímmel-ámmal… nem akasztani visznek…
Lázárt megdöbbentette a lány merészsége, ahogy mindent
ledobott magáról, és a kijelentése, hogy látni akarja. Ő úgy
képzelte, hogy majd le kell róla imádkozni a cuccot, és az
annyira izgató lesz. Érezte, hogy rohamosan zsugorodik az
önbizalma és a bizonyítás eszköze. Mire az erre az alkalomra
vásárolt sportos kis gatyája is lekerült, bögyörővé töpörödött,
amiről azt hitte, hogy marokra fogható lesz. – Nekem Éva azt
mondta… – kezdte Anna, elkedvetlenedve a látványtól. –
Nem érdekel, mit fecseg az Éva – mondta ingerülten Lázár. –
Gyere!
Lekapcsolta a villanyt. – Jaj, a lábam – kiáltott fel Anna,
mert beütötte a sípcsontját. – Muszáj ezt ilyen kurva
sötétben?… – A fene tudja, hol van itt a villany. – Feküdj csak
le, megkeresem a kapcsolót… Na, az már megvan! – nevetett
Anna. Lázár a lány megjegyzését impertinenciának érezte. –
Én nem tudom, mit kell ilyenkor csinálni, arra kérlek, vigyázz
rám… – mondta Anna.
Lázár simogatta a mellét, a hasát. Amikor keze a lány ölét
kereste, Anna nem hagyta, erősen átfogta a csuklóját. – Na,
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nem kezded? Kezdd már el, csináld!… Most mi van? – Most
valahogy… nem is tudom, hiszen eddig,.. – Mert nem kívánsz
eléggé. – Nagyon kívánlak, ezt érezhetted sokszor, amikor
csókolóztunk… De ahogy hirtelen levetkőztél… – Miért,
gatyáznom kellett volna, mint neked? – kérdezte Anna, hasra
fordult és úgy kacagott, hogy dobálta a gyönyörű fenekét.
Lázár észrevette a vádliján a hosszú heget, amely Annát
mindig arra a rettenetes estére emlékeztette. A fiú végighúzta
az úját a forradáson: – Ez a heg mitől van a lábadon? – Mi
bajod van? – ült fel rémülten Anna. – Csak kérdeztem, hogy…
– Nem ezért vagyunk itt. Ne macerálj, jó?!
Lázárt bosszantotta a lány röhögése, és a rendre utasító
hang. Most kellene belé döfni a szerszámot, hogy elakadjon a
lélegzete, és végre mindketten túl legyenek életük első
szeretkezésén. És ő ilyen történelmi pillanatban csődöt
mond… Legszívesebben letépte volna a farkát. Mi a franc
ütött bele? – Tényleg szűz vagy? – kérdezte Lázár, hogy
kérdezzen valamit.
– Ha így folytatódik, az is maradok.
Lázár idegesen kiugrott az ágyból: – Most direkt
macerálsz? Egy férfinél néha beáll a csőd… ezt tudomásul kell
venned… – Egy férfinél soha! – nevetett csalódottan Anna. –
Szőke doktorra elég ránéznem, és máris emelkedik a
nadrágja… – Akkor menj a Szőke doktorhoz!… Biztosan
megvoltál neki, csak nekem játszod el a vonakodó szűzlányt. –
Te hülye vagy! Én vonakodom? Itt vagyok meztelen, és saját
magamtól vetkeztem le, mert különben még mindig ott
vacakolnánk a fotelban… – Te direkt akarsz lebénítani? –
háborgott Lázár. – Ha lebénulsz tőlem, akkor én bevertem a
szunyát. Kapcsold le a villanyt. Aludjunk. – Anna, én rögtön
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magamhoz térek. – Csak egy éjszakára jöttünk, és mindjárt
reggel lesz…
Ennek meg kell lennie

Anna oldalt fordult, felhúzta a lábát, melle elé szorította a
két kezét, és két perc múlva már aludt.
Lázár elképedve hallotta, mennyire kinyílt a csipája,
milyen határozottan fogalmazza meg a véleményét.
Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek eddig látszott, vagy
amilyennek mostanáig gondolta. Minél kisebbnek érezte
magát, annál meggyőzőbbnek és lealázóbbnak a lányt.
Mellé feküdt. Gyűlölte önmagát, a nyavalyás farkát, az
egész bénaságát, de mindennél jobban Annát, aki nem
segített, nem úgy viszonyult hozzá, mint egy nő, hanem, mint
egy… egy kurva, aki szolgálatot teljesít…
Lázár érezte, hogy ez az egész égés, nagyon nagy leégés.
Legszívesebben sírva fakadt volna. Itt van vele meztelen egy
ágyban ez a nő, ez a nagyon jó nő… milyen istenien szőrös…
és a mellei… úristen, milyen jó mellei vannak… hogy
ágaskodott a bimbója, amikor a szájába vette…
Érezte, hogy visszatér az ilyen szituációban legfontosabb
szervébe az élet. Simogatta Annát, szólongatta, de a lány úgy
aludt, mint akit agyonütöttek. Megpróbálta hátulról
becserkészni, de nem sikerült… Egyre nagyobb izgalomba
került… – Anna, ébredj fel, nézd, hogy felállt, nézd…
De Anna nem ébredt fel. Lázárnak eddig a csalódottsága
önmaga ellen fordult, most viszont a lányt kárhoztatta… Most
miért csinálja?… Ha most betenné neki, elakadna a lélegzete…
Ennek meg kell lennie! Próbálta megfordítani, de nem tudta.
Egy órán át nyűglődött, de a lány összegubódzott pózban csak
aludt…
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Most mit csináljak? – háborgott Lázár. Tudta, képtelen
elaludni, ha nem oltja ki a feszültséget. Egyik kezével
simogatta Anna édes, formás fenekét, a másikkal pedig egyre
gyorsabb mozdulatokkal segített magán… Hatalmasat
élvezett, rá egyenesen a lány fenekére..
Biztos volt benne, hogy reggel, amikor felébrednek,
minden menni fog, és akkor Anna megtudja, milyen az,
amikor egy pasi szétkeféli…
Amikor Lázár felébredt, a lány felöltözve a fotelban ült és
cigarettázott. – Te már felkeltél? – kérdezte meglepetten. –
Legjobb, ha te is barátkozol a gondolattal. – Gyere ide egy
kicsit, annyira szeretném. – Egy évre elég egy kudarc –
mosolygott a lány. – Ne hülyéskedj, komolyan, úgy kívánlak.
– Jövő szilveszterkor visszajövünk… – Ezt te most direkt
csinálod? – Próbáltalak ébresztgetni, de neked a durmi
fontosabb, mint egy szép szűzlány…
Lázár kiugrott az ágyból, elkapta a kezét és próbálta
ruhástól bevonszolni az ágyba. – Hagyj, elszakítod a ruhámat,
és nem te vetted… Elmúlt tizenegy óra… Nem kapunk ebédet,
lekéssük a vonatot, azon kívül éjszakás vagyok… – Anna,
tényleg, ne csináld, csak tíz percre… – Boldog 1967-es újévet! –
nevetett a lány. – És gondolj arra, hogy háromszázhatvanöt
nap áll előttünk, plusz egy egész élet. – Most azért is zrikálsz?
– Ha nem iparkodsz, Lázár József, egyedül maradsz… és
nekem az általad lenézett Éva azt mondta: „Anikám, te túl jó
csaj vagy ahhoz, hogy a boldogtalanságot megengedhesd
magadnak.” Én ehhez tartom magam!
Annának a vonaton bohóckodóan jó kedve volt, nevetgélt,
és bármit mondott, Lázár úgy érezte, hogy rajta gúnyolódik. A
nővérszállás sarkán Lázár nem kapott csókot, csak mosoly
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kíséretében pá-pát, és a lány, szokásával ellentétben, a buszt
sem várta meg.
Éva is éjszakás volt, de már este nyolckor megjelent a
nővérszálláson, hogy kicserélje Annával a szilveszterezés
élményeit. Elmesélte: a Katowicében voltak, iszonyúan sok
ütődött alak gyűlt össze, és a totális elhülyülésig jól érezték
magukat. Hajnali ötkor felkeveredtek valakinek a kéglijére,
ahol aztán a parasztok azt hitték, elérkezett az orrba-szájba
dugás nagy pillanata, de ő inkább kimenekült a hat
négyzetméteres konyhába, ahol a KISZ-tagok éppen
gyűléseztek és folytonos alkoholizálás, bagózás közben
megváltották a világot… Reggel kilenckor már az egész
földgolyón annyira szétáradt a kommunizmus, hogy ideje volt
hazaindulni… – És a te Lázárod feltámadt? – röhögött Éva.
Anna elmesélte a szilveszter estét, és az éjszakai macerát,
valamint azt, hogy hazahozta a szűzhártyáját… Éva lefordult
a székről, annyira nevetett: – Nem mondod! – kiabált, ráborult
Annára, összecsókolta, és úgy harsánykodtak, hogy a
szomszéd szobából több lány átjött, megtudni a frenetikus
jókedv okát. De felvilágosításként Éva csak annyit mondott: –
Az értelmiségi fasz mind konya! – és levetette magát a
padlóra, ott fetrengett. Anna és a többiek vele nevettek, mert
húszévesek voltak, azt hitték, hogy örökké élnek és örökké
húszévesek maradnak.
Lázár a hegyekből Miskolcra gomolygó hideg, téli ködben
egy egész hónapra eltűnt. Anna próbált nyomára lelni, de
reménytelenül. Lassan beletörődött, hogy Lázárt szilveszter
éjszakáján annyira megviselte meztelenségének látványa és
saját ágybéli kudarca, hogy többé nem jelentkezik.
Lázár mégis előkeveredett, a sok tanulnivalóval takarózott
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és egyből a Fehér-terembe vitte Annát. De az este inkább
kölcsönös szemrehányásból, mint szórakozásból állt. Anna a
lényeggel kezdte, vagyis azzal, ami nem volt egészen igaz:
szerelmes lett Lázárba.
Lázár a vallomás hallatán elnézően mosolygott, és szemére
vetette, hogy egy szerelmes nő nem viselkedik olyan hidegen,
miként Anna Ózdon anyaszült meztelen, forró csókok
közepette. Ez a bizonyos hidegség azért is rosszul esett
Lázárnak, mert ő viszont nagy melegséget érzett a szíve táján,
csak ezt akkor éppen egy bizonyos szervével nem tudta
kimutatni.
Két twistelés után, az asztalhoz visszaülve Lázár óvatosan,
de azért elég durván azt is Anna szemére vetette, hogy
számító természetűnek tartja, mivel neki diplomás férj kell,
csak diplomás férfihoz akar feleségül menni.
Anna hosszan Lázár szemébe nézett, aztán kijelentette: –
Ha jól számítok, ebben a városban nem csak neked lesz
diplomád, tehát van válogatási lehetőségem… És nem azt
mondtam, hogy megvárom, amíg diplomád lesz. Én már
előbb akarok magamnak egy mérnököt, és meg is szerzem.
Veled más volt a szándékom: meg akartalak ajándékozni a
szüzességemmel, de sem a gondolat, sem a látványom nem
volt kedvedre való…
Lázár kedvére valónak ítélte ezt a fordulatot, és hevesen
megígérte Annának, hogy beteljesíti az álmát, csak lehetőséget
kér hozzá. A lány hosszú ujjainak finom érintésével
megsimogatta Lázár kézfejét: – Itt vagyok, mint maga a
lehetőség, a többit bízzuk az időre.
Lázár félt, hogy az idő Annának dolgozik, ezért jobban
szerette volna ezt önmagára bízni. De hiába erősködött, a lány
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kedvesen azt mondta, hogy eddig is remekül megvoltak,
maradjon minden így a jövőben is, aztán úgyis alakulnak a
dolgok.
Állandósult halálfélelem

Anna lobbanékony természet volt, és valóban pislákolt
benne valami Lázár iránt, elsősorban a programok szeretete,
másrészt, hogy neki mutatta meg először magát és adta meg a
lehetőséget egy vágyott teljességhez. Ezért nem akart semmi
véglegeset mondani. Úgy vélte, még sok minden vár rá,
akárcsak a vele egykorú fiúra. Hátha egyszer újra egymásra
találnak. Lázár hazakísérte, mint a régi szép időkben, de Anna
most nagyon fázott, és nem ácsorgott vele a nővérszállás
sarkán.
Lázár toporgott a sötét, szeles buszmegállóban, és pipa
volt, hogy szótlanul lenyelte a szépségéről sokat képzelő, úgy
különben tényleg édes ápolónőcskének a sértéseit. Szilveszter
éjszakája
óta
gyakran
felidézte
magában
villogó
meztelenségét, és az elszenvedett kudarcot. Egyre inkább úgy
érezte, a lány flegma, elutasító és frigid magatartása volt az
oka, hogy nem tudta magáévá tenni. Továbbra is szerette
volna megkaparintani, de csak úgy, ajándék gyanánt,
áldozatok nélkül. Nem vette észre, ha csak ajándékként akarja
Annát, ahhoz ő kevés és jelentéktelen figura.
Jó lett volna erről beszélni valakivel. De még Annának sem
merte őszintén bevallani, hogy túlságosan vágyott rá, azért
csődölt be, és igenis, ő még szintén szűz, nem volt dolga
nővel, de csak azért, mert igényes, bárkivel nem hajlandó
lefeküdni. Sejtette, ha eljátssza a lánynak a nagy szerelmest,
talán mindent helyre hozhat. De nem volt szerelmes, mert
egyrészt az anyja sose fogadta volna el, hogy egy üresfejű,
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könnyűvérű nő rabja legyen, másrészt ezt ő maga is égésnek
érezte volna.
Bízott benne, hogy az egyetemen összeszed egy méltó
partnert, mint ahogy a fiúk többségének van csaja, és akkor
nem szorul rá az öntelt ápolónő kegyeire.
Anna hazaugrott, este ment, reggel már fordult is vissza.
Margit meghívta az esküvőjére. Azt mondta, ha van fiúja, azt
is hozhatja. Anna ide Lázárt akkor sem hívta volna, ha még
megvan, nem akarta senkinek megmutatni a családi hátterét.
Évát sem kívánta beavatni. Még neki sem beszélt apjáról, apja
kísérletéről, az olyan titok volt, amit szíve mélyébe zárt.
Akárcsak a hozzá társult állandó halálfélelmet. Amikor elfogta
a rémület, abba a gondolatba igyekezett menekülni, hogy még
annyira fiatal, és csak nagyon-nagyon sok év múlva kell
egyáltalán azzal foglalkoznia, hogy egyszer majd nem lesz, ott
fog lent a földben, a magányban enyészni. A magánytól
jobban félt, mint a haláltól, ezért nem szeretett soha egyedül
lenni.
Margiték nehezen éltek. A Tóth családnak kicsit jobban
ment, és falusi szokás szerint ragaszkodtak az igazi
lakodalomhoz. Anna előre megmondta, hogy nem tud
ajándékot venni, hiszen már az is nagy teher számára, hogy az
eseményre ruhát csináltat, és beszerez egy új, szivacsbélésű
télikabátot. – Neked is férjhez kellene már menned – mondta
János. – Ezt talán bízd rám. – Abban ne nagyon reménykedj,
hogy valami orvost összeszedsz, azok csak egyet akarnak,
aztán olyan rossz híred lesz, hogy komoly szándékkal
mindenki elkerül. – Miskolc nem Sajópetri, ahol még azt is
tudják az emberek, hogy ki mikor szellent… És ne aggódj
értem, Janika, én sem pofázok bele a te életedbe, és nem kérek
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tőletek semmit…
Édesanyjuk nem szerette az ilyen vitákat, de kiszolgáltatott
volt, nem mert állást foglalni, vagy véleményt nyilvánítani,
csak sírdogált: – Annácskám, a bátyád jót akar, szépen
válaszolj neki… – Én a magam elképzelése szerint akarom a
jót, és majd szólok, ha már férjhez mentem… Nem kérem
hozzá senki tanácsát, jóváhagyását… Megmondtam, hogy
nekem mérnök lesz a férjem… – A mérnökök egyfolytában
rád várnak – gúnyolódott Margit. – Egy olyan lányt, mint én
vagyok, ki kell érdemelni. A szépségnek ára van – érvelt
Anna.
Janika mérgesen felpattant:
– Nem szeretem hallgatni az ilyen beszédet… Az biztos, ha
megtudom, hogy ribanckodsz, bemegyek a nővérszállásra, és
szétpofozlak… – Hát ezért nem szeretek én hazajárni. Minek
nekem ez a marakodás? És nem árt, ha tudod, Janika, én ott a
kórházban minden ujjamra kapnék egy orvost, ha olyan
lennék… de nem vagyok olyan. Hogy milyen legyek, magam
döntöm el és ítélem meg… engem senki más véleménye nem
érdekel.
A lakodalmon sokan összejöttek. A régi ismerősök újra
felfedezték. Feltűnően csinos volt sötétkék ruhájában, amelyet
nagy, félköríves fehér gallér díszített, középvonalában pedig
álgombok fénylettek tompán…
Miklós Imrével valaha egy osztályba járt. A fiú most a
helyi tsz-ben dolgozott. Kérges markába fogta Anna finom,
vékony kézfejét, miközben táncoltak, és teljesen elkábult.
Amikor éjfél után a magnóról twist-ritmus hangzott fel és
Anna Imrének bemutatta, mit is kell érteni ezen a táncon,
köréjük gyűltek…
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Idegesítően szép volt

Akkortól a fiú mindig kérdezősködött Anna után. Ha
tehette, bement Miskolcra, hogy lássa. A lány kedvesen
fogadta, de fekete körmét, kidolgozott kezét látva tudta, hogy
ez a fiú hiába pedálozik. Hét végén, amikor esetleg
találkozhattak volna, Anna dolgozott, vagy ment ez egyetemi
6-osba, esetleg az Avasba, egyetemista ismerősökkel a
lillafüredi Palotába. Ebbe a változatos programba Imre nem
illet és nem fért bele. Lassan belátta, hogy volt osztálytársa
különleges madárka, nem az ő kalitkájába való.
Buza Imréné főnővér nem szerette, hogy Annát gyakran
keresik a nővérszoba telefonján, s hallhatóan nem a
munkájával kapcsolatosan. Már azzal sem értett egyet, hogy
megadta olyanoknak a számot, akikre ez nem tartozik. A
randevút nem a kórház készülékén kell letárgyalni.
Az még inkább idegesítette, hogy Anna igényesen
sminkelve, lakkozott körmökkel járt, és télen sem viselt
melltartót. Igaz, túlfűtötték a kórtermeket és a folyosókat, de
ettől még mások tisztességesen öltöztek. Fiatal lány korában
neki is szép melle volt, de nem mutogatta fűnek-fának.
Amikor Anna kérelmezte, hogy szeretne műtősnő
tanfolyamra járni, Buzáné nem támogatta. Pedig rendesen
dolgozott, külön feladatokat is vállalt, olyankor is bent
maradt, amikor mások fanyalogtak. Szóval nem lett volna vele
baj, hiszen a többi nővért is hívogatták a kórház telefonján, de
Anna idegesítően szép volt, és vesztére ezt tudta is magáról.
Sőt, mondta is, ami szintén bosszantott egyeseket.
És úgy is viselkedett. Volt a mozdulataiban, a járásában, a
szavaiban valami kihívó és megbocsáthatatlan. Buzáné
legalábbis így érezte, és őt a megérzései soha nem csalták
meg, mert nem engedte nekik. Harminchárom éves volt,
73

tisztességes asszony, és ahhoz képest, hogy szült két gyereket,
egészen jól nézett ki. És neki is tennének ajánlatot, ha úgy
viselkedne. De ő nem úgy viselkedik.
És a betegek! A múltkor kisebb problémával itt feküdt egy
negyven éves férfi. Azonnal észrevették egymást. Tudta, hogy
minden csak rajta múlna. De neki itt példát kell mutatnia. És
adott esetben – statuálnia.
Anna találkozott Szőke doktorral, elpanaszolta, hogy
ellenszenvesen viselkedik vele a főnővér, a műtősnői
tanfolyamra sem javasolta. Szőke Domonkos megnyugtatta a
lányt, hogy a szépség néha konzekvenciákkal jár, ok nélkül is
kihívja egyesek rosszallását. Sok mondanivalója volna ezzel és
egy sor más dologgal kapcsolatban, kérte a lányt, majd menjen
be hozzá. Anna nem akart Sándor Juliannával konfliktusba
keveredni.
A szálláson a földszint 1-es szobában lakó Csörsz Ilona
szobatársa férjhez ment. A gondnoknő megkérdezte Annát,
volna-e kedve leköltözni az emeletről. A lány beszélgetett egy
órát a huszonöt éves, komoly és csinos Icával, és úgy döntött,
szívesen lakik vele.
Icának kezdetben szokatlan volt, hogy Anna meztelen
aludt. Vetkőzéskor nem húzta be a függönyt, nem kapcsolta le
a villanyt. Mondta is neki, hogy a szemben lévő igazgatósági
lakásokból bárki beláthat. – Legalább lesz egy jó estéje –
nevetett a szobatársa.
Ő nem tartotta annyira jó nőnek Annát, hogy
mutogathatná magát. Amikor jobban megismerték egymást,
megkedvelte. Anna megkérdezte Icától, hogy volt-e már
férfival. A lány nevetve mondta, hogy nagy szégyen lenne rá,
ha még mindig szűz volna. Annát érdekelte, milyen érzés a
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szeretkezés. Ica zavartan azt válaszolta, hogy próbálja ki, mert
van, amit nem lehet elmesélni.
Anna óvta a holmiját, szekrényében, ágyán mindig rámolt.
Nem morgolódott, ha Ica később jött és felkapcsolta a villanyt.
Megértették egymást. Néhányszor közösen szórakozni is
elmentek. Annát meglepte, hogy Ica mennyire tetszik a
férfiaknak. Nem értette, mi vonzza őket annyira a helyes, de
átlagos külsejű nőhöz. Arra gondolt, ő talán minden férfira
olyan lelombozó hatással lehet, mint Lázárra volt. Idegesítette
ez a gondolat. A múlt nyáron mégis engedni kellett volna
Kossa Zoltánnak?
Akkor azt hitte, belehal a szerelembe. Most már tudja,
magányában csak vágyott valakire, akibe belekapaszkodhat.
Ha szerelem fűti, mint ahogy gondolta, biztosan enged, hiszen
a szerelem – miként a filmek meg a könyvek bizonyítják –
áttöri a korlátokat, leveti az erkölcsi gátlásokat.
Egy márciusi estén kettesben elmentek a Hámor étterembe.
Icát magas, jóképű srác kérte fel táncolni. Varga Sándorként
mutatkozott be. A fiú elmondta, hogy végzős egyetemista,
bányamérnöki karon tanul, rövidesen végez, és komoly
kapcsolatra vágyik.
Anna is szívesen táncolt volna vele, de Vargát Ica
érdekelte. Látta, hogy jól érzik magukat egymással, ezért szó
nélkül hazament. Már aludt, amikor szobatársa megérkezett.
Anna délelőttös volt, Csörsz Ilona délutános. Csak este
találkoztak. Anna hevesen érdeklődött, hogy mi történt.
Icának nem tetszett az esti táncos, rögtön torony iránt kívánt
haladni, elkísérte a rendőrlámpáig, és azt mondta, hogy nem
nősülős fajta, de szereti a csinos nőket, és mi volna, ha
komolyan együtt járnának.
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Ica férjhez akart menni. Az ilyen típusú férfiakra elpazarolt
néhány évet. Csak olyannal ismerkedett, aki nem deklarálja
azonnal, hogy nőre van szüksége, semmilyen más terve nincs.
Megbeszéltek egy randevút a Földes Ferenc Gimnázium elé,
de Ica azt mondta, nem megy el.
Lelkiző nők

Annának tetszett a bányamérnök-jelölt, azt mondta Icának,
ha nincs ellene kifogása, felcsípi. Két hét múlva a Polóniába
ment Évával. Varga az asztalukhoz ült és a barátnője iránt
érdeklődött. Anna felvilágosította, hogy nem a barátnője, csak
együtt dolgoznak. Tudja, hogy a múltkor találkozót beszéltek
meg, de a kolléganője elutazott.
Varga felkérte táncolni, s bár tetszett neki, nem tartotta
okosnak vele foglalkozni. Túlságosan szép volt, az ilyenek
körül nagy a zsongás. Az egyszerű, gyorsan lebonyolítható
változatot kedvelte. Még soha nem volt szerelmes, nem is
vágyott erre az érzésre.
Mégis találkozót beszéltek meg. Varga futni akart egy kört,
hogy lássa, le kell-e mondania arról, amihez néhány alkalom
erejéig kedve volna. Anna izgatottan készült. Beültek az egyik
presszóba, órákon át beszélgettek.
Anna panaszkodott, hogy az orvosok üldözik a
szerelmükkel, de ő ott, a kórházban senkivel nem kezd
viszonyt, és egyáltalán, nem szereti az alkalmai kapcsolatokat,
tervei vannak az élettel, csak olyan helyzetbe megy bele, ami
elsősorban nem a szexről, hanem a szerelemről szól. Többen is
feleségül kérték, de egy autószerelőhöz vagy traktoristához
nem megy hozzá. Ő lelki finomságra, kölcsönös tiszteletre
vágyik.
Varga unottan hallgatta. Nem szerette, ha egy nőnek lelke
76

is van. Megígérte Annának, hogy majd hívja, és megbeszélnek
egy újabb találkozót. Most sokat kell tanulnia, készül a
diploma-munkájára, előre nem tud semmi biztosat.
Anna várta a telefont, de mindhiába. Úgy látszott, a
bányamérnök-jelöltnek tényleg sok dolga volt.
Nem bánkódott. Még nem sodródott bele egyetlen olyan
kapcsolatba sem, amit könnyes búsulás követett volna. Éva
különben is gondoskodott feledtető programokról és
ismeretségekről. Továbbra is gyakran megfordultak a 6-osban,
vagy átugrottak a közeli Katowicébe. Anna a kis telepet
körbefogó kerítés város felé eső oldalán kilépett, átszaladt a
szabad térségen, és a toronyház után már ott is volt a lapos
tetejű szórakozóhelyen, ahol mindig akadt szabad vegyértékű
fiú tánchoz, flörthöz, nevetéshez.
Szíve kapuja folyamatosan tárva volt. Betáncolt rajta egy
újabb egyetemista: a jóképű, vidám és hódító Csáki Sándor.
Anna még senkivel nem rockizott akkorát, mint vele. A fiú
nem vette a fáradságot, hogy hazakísérje, mint egykor Lázár,
helyben csapta a szelet neki és más lányoknak. Így aztán
Annában elhanyagolt rőzsetűzként lobogott egy érzés,
amellyel nem tudott mit kezdeni.
Szívesen dumcsizott volna Csákival, de a fiú nem merült
bele a nagy beszélgetések langyos vizébe, mint Lázár, vagy
egy-két alkalommal önmaga lovas-szobraként Varga. Nem
akarta egyik lányt sem megfűzni, beérte annyival, ha
rajonganak érte. Remekül mondott vicceket, amelyeken
ugyanúgy kacagott, mint a hallgatósága. Szabad volt és
maradt. Ettől lett varázslatos.
A kollégiumban lakott, akárcsak Lázár, aki féltékenyen
figyelte társa sikereit. Mivel látta, hogy Anna elbódult az
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évfolyamtársától, igyekezett neki a lányt kedvezőtlen színben
lefesteni. Csákit ez nem érdekelte, mert Anna istenien táncolt,
gyönyörűen nevetett és mindig vidámnak, gondtalannak
hatott. Neki másra nem volt szüksége, szemben Lázárral,
akinek viszont csak egyvalamire.
Anna a Fehér-teremben is összefutott Csákival, aki
bohóckodó vidámsággal megnevettette, aztán mást vitt
táncba. Panaszkodott Évának, hogy Csáki még megcsókolni
sem akarja, pedig vele szívesen lefeküdne.
Egyre jobban piszkálta a csőrét, hogy Sándor nem veszi
észre nőként. Vette a bátorságot és megkérdezte: – Nem
tetszem neked, Sanyi? – Te mindenkinek tetszel. – Akkor
neked is? – Nekem a legjobban. – Ezt komolyan mondod? –
nézett rá Anna elkerekedett szemmel. – A legjobb csaj vagy,
akit csak ismertem. Szép vagy, remek az alakod, és… és
szóval mindenben a szívem szerinti vagy, de mindenben… –
És tudod, hogy ez kölcsönös? – Én nem nagyon tetszem a
lányoknak. – Viccelsz velem? – Komolyan. Én például még
sose csókolóztam… – Most hazudsz. Most rajtakaptalak, hogy
hazudsz. – De majd arra is sor kerül. Emiatt egyáltalán nem
nyugtalankodom. Szerintem egyszer az életben mindenre sor
kerül. – Tudod mit, kerítsünk sort erre most. – De előbb
táncoljunk.
És táncoltak. Utána pedig kéz a kézben odaültek a
társasághoz, ahol Lázár gubbasztott, és dumálni kezdtek.
Csáki mindenkire odafigyelt, és nagyokat nevetett. Anna
szívdöglesztően édesnek látta. Amikor az egyetemista fiúk
szedelőzködni kezdtek, Csáki velük tartott. – Anna, ha holnap
kijössz a 6-osba, ott leszek, és istenit rázunk.
Másnap Anna délutános volt, megpróbálta a beosztást
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elcserélni, de váltótársa rokoni látogatásra ment, így
elképzelése nem jött össze. Magányosan búslakodott. Amikor
hazaért, szobatársa éppen feküdni készült. Anna sírva
panaszkodott, hogy Csáki milyen közömbös vele szemben. Ica
azt hallotta, hogy állítólag Debrecenben mennyasszonya van.
Amikor legközelebb Évával elment a Fehér-terembe, Csáki
nem volt ott, csak három hét múlva kérdezhette meg, hogy
tényleg van-e mennyasszonya. Csáki nevetett. – Nincs és még
sokáig nem is lesz. Kimegyek az NDK-ba vagy a
Szovjetunióba. Minek kéne nekem mennyasszony? – De az
igaz, hogy jársz egy lánnyal? – Sok évfolyamtársam van.
Lányok is. – És te engem, mert nem vagyok egyetemista,
butának és műveletlennek tartasz? – Ki mondta ezt? – Csak
kérdezem. – Én veled mindig jól érzem magam.
Anna úgy vélte, hogy tényleg buta és műveletlen.
Megalázó, hogy ajánlgatja magát. Elhatározta, többször nem
teszi. Ha nem kell Sanyinak, hát nem kell, van sok másik fiú.
De Csáki valami miatt fontosabb volt neki, mint addig
bármelyik másik fiú.
Szépek és ellenállhatatlanok

A tavasz bolondul jött: egyszerre borult virágba minden.
Annában is az alig elviselhető szerelem. Csákiba is szerelmes
volt, de még inkább a tavaszba. A nővérszállás kertjében
iramló buzgalommal megeredtek a frissen ültetett cserjék.
Körben a dombokon a gyümölcsfák szűzies fehér, álmatag
rózsaszín színeket lobogtatva ünnepelték elpusztíthatatlan
boldogságukat.
Esténként a hegyekből hatalmas bálákban olyan illatok
gurultak be a városba, hogy mindenkit a szabadba csaltak.
Anna meggyőzte szobatársát, Csörsz Ilonát, hogy nem kell
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félniük, éjszakára is hagyják nyitva a billenő nagy ablakot és
az oldalsó ablakszárnyat.
Anna gyakran sírta álomba magát. De ha a fejére húzott
paplan alatt elaludt, reggelig meg sem mozdult. Minden
szerve olyan tökéletesen működött, hogy létezésükről nem is
tudott. Talán olykor a szívéről, amelyben hol nyújtózkodva,
hol összegömbölyödve fészkelődött a szerelem.
Két ízben találkozott a Fehér-teremben Lázárral. Táncoltak,
beszélgettek. Szóba került Csáki. Lázár mellesleg
megemlítette, hogy beszélgetett Annáról Csákival, aki – Lázár
szerint – elmondta, hogy nem szereti az olyan csajokat, akik rá
akarnak akaszkodni, mert azt hiszik magukról, hogy annyira
szépek és ellenállhatatlanok. Az élet nem csak szépségből áll:
kell hozzá tehetség, szorgalommal megszerzett tudás és
küzdelem is.
Anna nem hitt Lázárnak. Biztos volt benne, hogy ezt maga
találja ki. Így akar bosszút állni rajta, mert impotensnek
bizonyult. Nem beszélt gyanújáról és érzelmeiről, de
haragudott rá, amiért belerondít a lelkébe. Lázár hazakísérte,
a nővérszállásnál csókolózni kívánt, bizonyítani, hogy ő nem
az, aki azon a szilveszter-éjszakán volt. Anna faképnél hagyta.
Már másként érzett és ítélt. Nem akart és nem tudott
visszafordulni.
Május elsején a kórház személyzete is felvonult. Kevés
ember maradt az osztályokon. A dolgozók nagy, közös
ünnepén az orvosok kínosan ügyeltek arra, hogy külön
csoportot alkossanak, és rátartin csak mérsékelten lelkesedtek,
amikor elvonultak a megye integető vezetői előtt.
Anna az ápolónőkkel ment. Jókedvűen viháncoltak,
énekeltek, és rengeteget nevettek, miközben a kiosztott piros
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selyemkendőt lobogtatták. Miután elhaladtak a tribün előtt,
ingyen virsli és sör várta őket. Koraestétől pedig utcabál.
Anna a nagy vigadozásban összefutott Csáki Sanyival, aki
nem bírt magával. Vidám volt, feldobottan magához ölelte
Annát és úgy táncoltak. Csáki váratlanul két kézzel megfogta
az arcát és percekig, de talán évtizedekig csókolta.
Anna ilyen csókra vágyott, mióta élt. De este tízre be volt
osztva. Kérte a fiút, kísérje el a kórházig. Csáki erre nem
vállalkozott, mert másokkal is remekül érezte magát. Egyedül
szédelgett el a szemészetig. Sírt a boldogságtól és a
boldogtalanságtól, hogy a csodák éjszakáján dolgoznia kell.
Nem a testi szerelem vágya hajtotta, hanem nagyobb és
tisztább hatalom: az a titokzatos óhaj, hogy feloldódjon
valakiben, aki feloldódik benne. A Lázárral történtek óta úgy
érezte, hogy tőle valami miatt menekülnek a férfiak. Ki akart
szabadulni ebből a lelki kelepcéből.
Azt szerette volna, hogy a lelkét ölelve szeressék a testét.
Csodára áhítozott, hogy ne gondoljon többé szorongással a
lelket sorvasztó pillanatra, amikor apja magához szorította,
csókolni próbálta. Ezt a szégyent és szégyenkezést, ezt a
megalázottságot ki akarta törölni az emlékezetéből, az
érzelmeiből, a férfiakhoz való viszonyából. Néha eszébe
villant: azért mutogatja magát, azért vetkőzik nyitott ablaknál,
teljes fényben, hogy magának bizonyítsa, bárki szeme láttára
vállalhatja a testét, megmutathatja, milyen szép és kívánatos
ő. Valamit szeretett volna. Hogy mit, maga sem tudta.
Egyszer Csörsz Ilona bevallotta neki: ha felgyűlik benne a
feszültség, könnyít magán. Néhány mozdulat, vagy a zuhany
forró, bizsergető sugara, és máris könnyebben érzi magát.
Anna soha nem maszturbált, nem ismerte a gyönyör
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kiváltásának ezt a módját. Ica vallomása után megpróbálta, de
nem érzett semmit, nem hevült, és nem következett be, amiről
szobatársa mesélt.
Amikor a kórházban átöltözött, felfedezte, hogy Csáki
csókjától nedves a bugyija. Úgy érezte, hogy Sanyi az egyetlen
fiú, aki megmenthetné – önmagának. Bement a nővérszobába,
egyedül volt, és azt hitte, ha most Ica tanácsa szerint jár el,
sikerül lelke feszültségét kioltani. Elképzelte Csákit, amint
öleli, de nem érzett semmit. Bántotta ez az egész. Éppen
visszahúzta a bugyiját, amikor megcsörrent a telefon. Csodára
vágyott. Arra, hogy Csáki legyen a vonal másik végén, és azt
mondja, hogy hiányzik neki, és találkozzanak holnap, és
onnan kezdve minden nap, az idők végezetéig.
Szőke Domonkos telefonált, hogy ő is ügyeletben van, és
Anna menjen át egy kicsit hozzá, ha lesz ideje.
Annának őrültség jutott eszébe, mert bizonyságot akart.
Végigjárta az osztályt, jelentette a szemészet ügyeletes
orvosának, dr. Glóner Bernadette-nek, hogy minden rendben
van, és tíz percre átmegy az urológiára, hogy valamit
megbeszéljen az ott dolgozó ápolónővel, aki szintén a
nővérszálláson lakik.
A kopogtatásra dr. Szőke felugrott a heverőröl és ajtót
nyitott. – Már azt hittem, nem is jössz – mondta. – Doktor úr
az a típusú férfi, aki mindent rögtön szeretne nagy öröm kis
áldozat címszó alatt. – És miért nem tegezel vissza? – Mert az
egyenjogúságunk csak a négy fal között érvényes, a folyosón
már a doktor úr csak doktor úr, kérem… És én az ilyen
megoldásokból nem kérek. – Panna, Panna, isten különleges
kis leánykája vagy te. – És arra is rájöttem, hogy a doktor úr
csak játszik velem. Ha komolyan azt mondanám, hogy
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csapjunk a lovak közé, a doktor úr hetedhét határon túlra
szaladna. – Te most ingerelsz engem? Micsoda nő vagy…
milyen karcsú… és az a hosszú hajad… amint elterül a fehér
párnán, vagy az arcodba hullik, miközben… – Ha ennyire
beleéli magát az álmaiba, inkább elmegyek.
Mit szólna egy kísérlethez?

Az orvos az íróasztalából elővette a dugi konyakot.
Egyedül is szeretett iszogatni, de kettesben még inkább.
Töltött. – A szépségedre! – emelte fel a poharat. – Valakire, aki
most távol van, és szeretném, ha itt lenne velem… igaz, a
szívembe mindenhova magammal viszem…
Anna felhajtotta az egész italt. – Na, szívem, ezt már
szeretem! Ha nem kéreted magad. – Még tölteni akart a
doktor, de Anna megfogta a kezét. – Kérdezek valamit, de
válaszoljon nagyon komolyan. Maga szerint én hatással
vagyok a férfiakra? – Akire te nem vagy hatással, az még vagy
már nem férfi. – De úgy igazán még nem is látott. – Vetkőztető
szemem van.
Anna sejtelmesen mosolygott. – Mit szólna egy kísérlethez?
– kérdezte. Szőke doktor arcán rókamosoly jelent meg. –
Micsoda egy ravasz kis perszóna vagy te… Én nem szoktam
kísérletezni, én mindig a dolgok közepébe vágok. – Annak
most nincs itt az ideje. – Csak legalább hadd csókoljalak meg.
– A csók szent. A csók majdnem több mint a szeretkezés. –
Szívesen bebizonyítom, hogy mekkorát tévedsz. – Szóval azt
mondja, hogy hatással vagyok a férfiakra? – Elég rád nézni,
szívem, hogy az embert lángba borítsa a képzelet. – Jó,
tegyünk egy próbát. De ígérje meg, hogy nem áll fel a székről.
– Miben töröd a fejed? – Megígéri vagy sem? – Megígérem,
de előbb igyunk még egy pohárkával. – Maga csak igyon, én
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nem kérek.
Anna az ajtóig hátrált, és fentről kezdve kigombolta a
köpenyét. – Ha akarja, megmutatom magam, de csak akkor,
ha őszintén megmondja, hogy amit lát, milyen hatással van
magára. – Ne hülyéskedj, beláthatnak a másik épületből. –
Vagyis nem érdekli. – Gyere ide, és itt mutasd meg magad.
– Szóval nem érdekli? Üljön vissza, mert kiszaladok.
Anna a köpenyt szorosan összefogta magán. – Ne csináld
ezt velem, mert megveszek. – Anna hirtelen mozdulattal
szétnyitotta a ruháját. Csak egy kis bugyi volt rajta. Az orvos
felugrott. Anna kipattant az ajtón.
Ledőlt az ügyeletes nővérszoba heverőjére. Csákira
gondolt. Milyen boldogan mutatná meg neki mindenét, ha azt
érezné, hogy szereti. Nem csupán a testét, hanem a lelkét is.
Talán titkai egy részét is. Nagyon vágyott az őt szerető
szerelemre, az olyan érzésre, amely nem abból áll, hogy
rögtön és azonnal tegye szét a lábát, hanem valami másból.
Nem tudta egész pontosan, hogy miből, de olyasmiből, ami
védelmez és dajkál, becéz és emel, mint amilyen apja szeretete
volt egészen addig, amíg szívébe nem költözött a förtelem.
Igen, a bemocskolódástól félt a legjobban, ezért is akarta
magával elhitetni, hogy Lázár József szereti, ezért is kívánta
szépen, ünnepélyesen, s nem egy nyögvenyelős szilveszteresti
ünneplés után átadni testével együtt lénye egészét. De érezte,
hogy csak a testére van szükség, és összeszorította ölét az a
szörnyű görcs. A jobb lábán látható forradás pedig csak az
övé.
Azt észrevenni, szóvá tenni, számára egyet jelentett azzal,
hogy Lázár piszkálgatni akarta féltett és örök titkát.
Olyan felszabadító csókot, mint Sanyié volt ma este, még
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sosem érzett. Talán azért volt annyira jó, mert váratlanul
kapta, és olyantól, aki eddig nem közeledett hozzá, tehát
számára eddig – talán – a bensője fontosabb volt, mint a
megjelenése. És arra volt kíváncsi, hogy a teste látványa
előidézhet-e olyasmit, ami csupán a csodálatban nyilvánul
meg. Azt várta, hogy Szőke doktor ámulattal csak ül, nem
ugrik fel, s nem akarja rögtön kezével érinteni, amit lát, hogy
földivé és összefogdosottá tegye.
Akkor talán ajzottan odament volna az orvoshoz, hogy
csókolja meg, hátha ismét elindul az a megmagyarázhatatlan
bizsergés, amelynek révén megeredtek testének különleges
szagú-illatú nedvei, és hátha történik vele valami, nem ott
rögtön, hanem majd holnap, egy hét vagy két hónap múlva,
ami megmenti múltja gyötrelmeitől, feloldozza égető bűne
alól, hogy menekülésként apja halálát kívánta.
Elszunnyadt és telefoncsörgésre riadt. Hirtelen nem tudta,
mit álmodott, de valami nagyon jót, mintha Sanyinak mutatta
volna meg magát: a fiú letérdelt elé, átölelte a térdét és sírt a
boldogságtól… de lehet, hogy valami mást, benne
mindenesetre ilyesmi kavargott. Felkapcsolta a heverő fölötti
lámpát, álmosan felvette a telefont. Közben látta a fali
elektromos órán, hogy elmúlt éjfél. Kovács Katalin műtősnő,
akit a szállásról ismert, a traumatológia sokktalanítójából
kereste, kérte, hogy orvosi utasításra azonnal menjen át
segédkezni.
Anna
rögtön
magához
tért.
Néhányszor
már
közreműködött a szemészeti műtőben kisegítőként, de a
traumatológia sokktalanítója valami más volt… Kopogtatott
az ügyeletes orvos, dr. Glóner Bernadette ajtaján. A tessék
szóra bekukkantott és jelentette, hogy kisegítésre áthívatták a
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traumatológiára, amint végez, siet vissza.
Orgonaillatú szellőcske simogatta meg az arcát. Teliszívta
tüdejét a zsongító friss levegővel, miközben sietve átvágott a
kórház kertjén a baleseti sebészet felé. Remélte, nem kell
borzalmakkal szembenéznie, mert ahhoz nincs hozzászokva.
A sokktalanítóban többen tartózkodtak. Az asztalon húsz
év körüli lány feküdt. Hosszú, szőke haját csíkokban festette
meg az alvadt és friss vér. Arcának jobboldala eltorzult a
sérülésektől. Egyik lábszárából kiállt a csont. A ruhát levágták
róla, csak egy kis bugyi maradt rajta. Teste furcsán rángott,
levegő után kapkodott. Szép, nagy mellei voltak. Az egyiket
felhasíthatta valami éles tárgy. A vér a hasára folyt és ott
megalvadt. A szájába dugott csövön át valamit próbáltak
leszívni. Két orvos buzgólkodott körülötte. – Mi történt? –
kérdezte elsápadva Kovács Katit. – Baleset. A srácával együtt
motorral fejre álltak Lillafüred után… A srác a műtőben van,
azt hiszem, exitál.
Az ünnep miatt a szokásos ügyeleti személyzet fele volt
szolgálatban. Az egyik orvos Annához fordult: – Siessen át a
műtőbe, kérdezze meg, mi van a sérülttel. Mondja meg, hogy
a lányt is át kell vinnünk.
Legalább őt mentsük meg

Annát megrázta a látvány. Tudta, ennek a szép lánynak
már soha többé nem lesz olyan az arca, mint talán fél órája
volt. És a melle sem. A lába sem. A félelem a mellkasára ült.
Belépett a műtőbe. A szőke fiú feje roncsolt volt. Kilátszott
az agyveleje. Mindkét keze és karja összetört. – Leállt a szív,
főorvos úr! – szólt az egyik asszisztens. A főorvos egy
pillanatig kimerevedő tekintettel nézett rá. – Nem halhat meg!
Nem halhat meg! – jelentette ki egymás után kétszer, mintegy
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önmagát bíztatva. – Szívmasszást végzünk! – adta ki az
utasítást. – Szikét!
Anna rémülten látta a vért, a küzdelmet az életért. –
Főorvos úr, kérem, a doktor úr küldött a sokktalanítóból, hogy
hozhatják-e a lányt. – Mi van vele? – Fuldoklik. Rángatózik az
egész este. – Hozzák! Legalább őt mentsük meg!
Anna visszasietett a sokktalanítóba. Kovács Kati hangját
hallotta: – Csökken a vérnyomás. Pulzus 145, fibrilláció lép fel.
– Mi a helyzet? – kérdezte az orvos a belépő Annát. – A fiú
szíve leállt. Most nyitják meg a mellkasát. – Siessünk, nehogy
késő legyen! – mondta az orvos. A lány alá nyúlt és felkarolta.
– A csöveket! Fogják a csöveket! Szaladjon előre, szóljon, hogy
viszem a lányt.
Anna futott, és az dobolt benne, csak nehogy késő legyen.
A főorvos elektromos ütéseket mért a fiú szívére, majd
masszírozni kezdte. – A doktor úr hozza a lánysérültet. –
Menjenek a másik műtőbe. Készítsenek elő minden
szükségeset.
A meztelen lánnyal a karjában megjelent az orvos.
Óvatosan a műtőasztalra fektette. Beindult a gépezet. – Nézze
meg, mi van a fiúval! – utasította Annát a sebész.
Átszaladt a szomszéd műtőbe. Az újjáélesztés sikerült, a
szív működött. A főorvos a műszerekre figyelt. – Csak ne
álljon le! Erős, fiatal szív! Csak ne álljon le! Mi van a lánnyal,
nővér? – kérdezte, de csak egy pillanatra tekintett Annára, akit
a riadalom, a félelem miatti sápadtság különlegessé tett. De
nem várta meg a választ. – Leáll! Leáll! – kiáltott.
Annára senki sem figyelt, nem tudta, mit tegyen. Rémülten
visszarohant a másik műtőbe, ahol igyekeztek stabilizálni a
lány állapotát. – A fiú? – kérdezte az orvos, de nem nézett
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Annára. – Megindult a szívverése, aztán újra leállt. – Az
istenit neki! – kiáltott az orvos. – Menjen vissza, és mondja
meg a főorvos úrnak, hogy a lányt stabilizáltuk. Amint van
valami, azonnal jöjjön vissza.
Anna szédült, émelygett. A két sérült nem lehetett idősebb
nála, és egyik pillanatról a másikra mivé lett az életük. A fiú
szívét gyötörte a főorvos. Szakadt róla a víz. Újra és újra
elektromos ütést mért a makacsul néma szívre. Senki nem
beszélt. Anna sem mert megszólalni. Néhány perc után a
főorvos kérdezte: – A lány? – Stabilizálták, főorvos úr, kérem.
Anna kimerevedő szemmel nézte, amint a főorvos marokra
fogja a konok szívet és próbál bele életet gyötörni. Érezte,
menten elájul. Még volt annyi ereje, hogy kimenjen a
folyosóra. Kinyitotta az ablakot és mélyeket lélegzett. Azt
akarta, hogy meginduljon a fiú szíve, hogy dobogjon, hogy
éljen, hogy senki ne haljon meg. Most nem érezte az orgona
illatát, csak bámult bele a titokzatos, szürkülő égbe: – Istenem,
segíts rajtuk, mentsd meg őket az életnek! – fohászkodott. Már
meg tudta különböztetni egymástól a fákat. Tudta, hogy majd
ismét hajnal lesz, de talán annak a fiúnak már semmit sem
jelent a napfelkelte, egy újabb nap kezdete.
Visszament a műtőbe. – Segítsen! – intett neki a főorvos,
húzza le a kesztyűt és készítsen másikat! Gyorsan! – Anna
keze merő vér lett. Annak a fiúnak a vérétől. – Varrják össze –
intézkedett a főorvos, és átsietett a másik műtőbe. – Meghalt?
– kérdezte Kovács Katalint. – Segíts! – mondta neki a lány. Ő
is kesztyűt cserélt. Lenhart László műtőssegéd összehúzta a
szétfeszített bordákat és nagy öltésekkel eltakarta a
mindörökre némává lett szívet.
Anna megmosta a kezét, és átment a másik műtőbe. Ott
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mindenki a lánnyal foglalkozott. Igyekeztek ellátni a
sérüléseit. Arra gondolt, hogy a fiú szülei is, meg a lány szülei
is gyanútlanul alszanak. Nem tudják még, hogy valami
olyasmi történt, ami után már semmi nem lesz olyan, mint
még az este volt. Rájuk olyan nap virrad, amelynek fényében
majd mindent másként látnak, mint addig.
Reggel öt óra volt, mikorra rendbe hozták a lányt. Anna
segített áttolni az intenzív szobába. – Ugye életben marad? –
kérdezte Kovács Katitól. – Az majd csak néhány nap múlva
derül ki, de lehet, hogy neki jobb lenne, ha meghalna. – Miért
mondod ezt? – kérdezte csodálkozva Anna. – Ha egyszer
magához tér és ráeszmél, hogy mi történt és milyenné vált,
hogyan tud tovább élni?
Akik születünk, meg is halunk

Annát elkápráztatta a felkelő nap gyémánt gömbje.
Fáradtan ment visszafelé. Az urológia felől lépett az épületbe.
A folyosón szembetalálkozott Szőke doktorral. – Te káprázat!
Úgy eltűntél az este, mint egy jelenés – mosolygott rá az
orvos. Anna fáradtan és szomorúan nézett rá: – A
traumatológiáról jövök… áthívtak kisegíteni… motorbaleset…
a srác meghalt, a lány ronccsá vált… – Szegénykém, majd
megszokod, hogy mindannyian, akik megszülettünk, meg is
halunk, akár tetszik, akár nem… – Ez ostobaság! – kiáltott
Anna ingerülten, és futva menekült a gondolat elől.
Szolgálat után, még nővérruhában, amelyen két helyen is
elkenődött vérmaszat látszott, visszament az intenzív
osztályra. A mélyaltatásban fekvő, lélegeztető gépre kapcsolt
lányt csak egy lepedő takarta. Csövek álltak ki belőle, lába fel
volt polcolva, szívverését, vérnyomását, légzését gépek
mérték és vigyázták. Arcát eltakarta a kötés. Folyamatosan
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mellette ült egy nővér, figyelte a gépeket.
Megtudta, hogy a lányt – a nála talált okmányok alapján –
Szécsi Krisztinának hívják, huszonegy éves, a budapesti
bölcsészeti kar művészettörténész hallgatója és a fővárosban
lakik. A fiú miskolci, Debrecenben az orvosi egyetem végzős
hallgatója, huszonhárom éves volt.
Hosszan nézte a fáslik mögé rejtett lányt. – Hogy van? –
kérdezte kolléganőjét. – Életveszélyes az állapota. Még nem
tudni pontosan, milyen belső sérülései vannak. Két-három
nap kell, mire kiderül, merre fordul a sorsa.
Anna átöltözött és elindult a nővérszállás felé. Fáradt volt,
de nem tudott megnyugodni. Elindult a városba, elsétált a
rendőrlámpáig, majd visszafordult. Olyan hihetetlen volt az
egész. Fél év múlva ő is huszonegy éves lesz. Üresnek és
sehova-tartónak érezte az életét. Csak ennyi? – fogalmazódott
meg benne. Amiről azt gondoljuk, hogy védett, elmúlhatatlan
és csupa ígérettel teli, egy pillanat alatt semmivé válhat? –
morfondírozott. Felrémlett előtte a fiú kétségbeesetten
vergődő, ritmusát kereső szíve, amely nagyot rándult és
megállt. Örökre megállt. Minden csak azon az ökölnyi
izomkötegen múlik? Abban van minden titok és a leselkedő
halál?
A nővérszálláson elővette zsebnaptárát. Elhatározta,
mostantól a hozzá is kapcsolódó fontos eseményeket bejegyzi
a noteszba. Mindent beír és egyszer, ha majd szembe tud
nézni vele, a titokról is szól, arról, amit csak ő tud, ami
megváltoztatta az életét, és úgy látszik, kíséri, bármi is
történik vele.
Beállította az órát, hiszen délután ismét dolgoznia kell,
elhúzta a sötétítő függönyt és lefeküdt. Arra gondolt, ez az
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éjszakai történés mindent felforgatott benne.
Naponta több ízben átugrott az intenzív osztályon fekvő
lányhoz. Szerdán szabadnapos volt, a kórházban megebédelt,
utána rögtön a traumatológiára sietett. De a lány már nem volt
ott, követte szerelmét. Anna személyes vereségként élte meg,
hogy ez a szép alakú, egykor széparcú, szinte tökéletes lány
huszonegy évesen mindent itt hagyott, eliramlott oda, ahová
nemzedékek ezrei, de ő akkor, amikor még éppen csak élni
kezdett.
Egész délután sírt. Csörsz Ica vigasztalta és magyarázta
neki, hogy baleset bárkivel előfordulhat, és gondoljon arra,
hogy ez rendkívüli eset, őt nem fenyegeti ilyen, és
nagymamaként fejezi be az életét.
Ebben Anna is reménykedett, mégis táguló döbbenetként
töltötte be az agyát, a lelkét, hogy felettünk magasabb hatalom
rendelkezik. Hitt Istenben, mert kislány kora óta abban élt,
hogy Isten az emberek felett áll, imádkozni kell hozzá, hogy a
bűnöket megbocsássa, az erényeket megjutalmazza. És
magában sokszor imádkozott is, de templomba nem járt, nem
érezte szükségét, hogy papi szertartással találkozzék szíve
istenével.
Lázár kereste, hogy jövő hét végén nagy rendezvény lesz a
6-osban, és ha van hozzá kedve, menjen ki, de ha akarja,
elmegy érte. Annyira maga alatt volt, hogy nemet mondott, de
Éva végül rábeszélte a lötyögésre. – Én is sajnálom őket, de
most már nem tehetünk értük semmit… hallgatunk egy kis
muzsikát, és jobban érezzük magunkat.
Nem szólt Lázárnak, hogy mégis kimegy. Szerette volna
látni Csákit, aki nem kereste, nem törődött vele, csókja arra az
egyetlen alkalomra szólt. És ez nagyon bántotta. Újra és újra
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gyötrődött: őt miért nem lehet szeretni, miért nem kapkodnak
érte a fiúk, miért nem vallanak neki szerelmet?
Újra meg újra a tükör elé állt. Azt látta, a többiekkel
összevetve magát, hogy szép. De külső visszaigazolást akart,
Évától, Icától, és más ápolónő ismerőseitől is kérdezgette,
hogy szépnek tartják-e. Mivel az volt, és úgy gondolták, hogy
ezt úgyis tudja, kérdését hencegésnek vélték, valami
olyasminek, hogy ő előjogokat követel az élettől, mert
megjelenésében más, illetve különb, mint ők. Azt nem
mondhatták, hogy nem szép, de titokban idegesítette őket a
magatartása, és egymás között ezt ki is beszélték, elítélve
kolléganőjük rinyálását.
Lázár megörült, amikor meglátta. Sokat vergődött a
szilveszter-éjszaka óta, és egyre inkább meggyökerezett
benne, hogy a lány elutasító magatartása volt akkori
csődjének okozója. Azóta a lányokkal szemben félénk lett.
Talán attól is tartott, ha sikerülne valamelyiket befűznie,
hasonló helyzetbe jutna. Mindjobban megerősödött az a
gondolata, hogy Annának fel kell oldania ezt a bénító görcsöt.
Remélte, senkinek, még a barátnőjének sem mesélt a
történtekről. Mert ha Anna nem is, Éva esetleg elfecsegi, és
akkor kiröhögik, megszégyenül. Azt gondolta, óvatosan
közeledik hozzá, és amint adódik alkalmas helyzet,
kihasználja.
Amit Csákiról mondott, láthatóan nem jutott el Anna
tudatáig. Ez azért idegesítette, mert látta, hogy komálja a fiút,
szívesen táncol vele, és olyan kergülten mosolyog rá, hogy
csak a bolond nem veszi észre: bele van zúgva.
Elvitte Annát táncolni. De a következő fordulóban már az
előkerült Csáki kérte fel. Lázárt bosszantotta, hogy ő hívta
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Annát, most hozzá tartozik, kérte is tőle, hogy egész este
egymással táncoljanak, és akkor tessék, megérkezik Sanyi és
máris vele riszál. Féltékeny természetként nem akart
lemondani arról, amit a magáénak érzett. Legszívesebben
odament volna a lányhoz, hogy mindenki szeme láttára szájon
törölje.
Anna kedvetlen volt. Csáki kérdezte, hogy talán valami baj
van? Elmesélte a két fiatal halálát. Csáki hallott a balesetről.
Nem bölcselkedett, csak annyit mondott: – Rohadtul
sajnáltam őket, amikor olvastam az újságban, hogy mi történt.
És látni mindazt, amit te láttál… Hallod, én rögtön elájultam
volna.
Anna már korábban elhatározta, hogy beszél a fiúval.
Kérte, tánc után menjenek ki a kertbe, mert szeremé valamit
tisztázni. Amikor Lázár meglátta, hogy egymás kezét fogva a
kijárat felé indulnak, Anna után szólt: – Nekem még ígértél
egy táncot. – Ha megígértem, be is tartom. De előtte ugye
elszívhatok egy cigarettát? – Én is éppen rá akartam gyújtani.
– Gyújts rá, de én most Sanyi társaságában szeretnék elszívni
egy cigarettát. – Vagy úgy! Ez a változat fel sem merült
bennem.
Anna az egyik fának dőlt. Jobb lábát felemelte, talpát a fa
törzsének támasztotta. A fiú cigarettával kínálta és tüzet is
adott. – Nem hívtál fel – mondta Anna. – Azt ígértem? – Nem,
úgy emlékszem, nem ígérted, de azt hittem, felhívsz. Vagy
nem tudod a telefonszámomat? – Volt oka, előzménye, hogy
felhívjalak? – Ha így kérdezed, biztosan nem. Mondd, Sanyi,
beszélgettél te rólam Lázár Jóskával? – Nem voltál téma.
Egyébként sem nagyon szoktam vele beszélgetni. Más
évfolyamra jár, mások a barátai, és a kolesz teljesen másik
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részén lakik. Nem, nem beszéltem rólad senkivel. – Ő azt
állítja, hogy azt mondtad, ostoba vagyok, olyan, akivel nem
lehet semmi komoly dologról beszélni. Lehet, hogy így van.
Tényleg műveletlen vagyok. És lehet, hogy annál is több: buta.
– Ez hülyeség. Miért mondtam volna neki ilyesmit? – Ezt
neked kell tudnod – mondta Anna és eltaposta a cigarettát.
Tetszel, tényleg tetszel

Csáki láthatóan minden ok nélkül elnevette magát: – Szép
lány vagy Anna, nagyon tetszel. Ez az igazság. Miért
szólnálak le a hátad mögött? Nem is olyan a kapcsolatunk. –
És az a csók május elsején? – Az egy május elsejei csók volt. –
Semmi más?
– Anna, beszéltünk már erről. Én szívesen hallgatok zenét,
táncolok, de nem hajtok egyik csajra sem. Tényleg mondom,
nincs még semmilyen elképzelésem a lányokkal kapcsolatban.
Sok minden foglalkoztat, különösen a tanulmányaim. A szex
nem.
– Én azt hittem, hogy azért csókoltál meg, mert tetszem
neked.
– Tetszel, tényleg tetszel. – Mondd, belém nem lehet
szerelmesnek lenni?
Csáki elővette a cigarettát, ismét megkínálta a lányt, de
Anna nem kért. Ő rágyújtott. – Ha nem fognám vissza
magam, biztosan szerelmes lennék beléd, mert beléd nagyon
könnyű szerelmesnek lenni. – És ha megkérlek, hogy ne fogd
vissza magad? – Anna, ezt megbeszéltük. – Ez duma! Miért
nem mondod meg őszintén, hogy nem tetszem neked, hogy
nagyon kevésnek tartasz magadhoz képest, és akkor mindent
értek?! De azt is mondhatod, hogy nem vagyok az eseted. – Ez
nem így van. – Vagy te is impotens vagy? – Nem hinném, az
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Lázár Jóskára jellemző. – Hogy jön ide Lázár? – Mesélte az
egyik srác, hogy a barátnőd, Éva mondott neki valamit… –
Engem nem érdekel, hogy ki mit pletykál. Téged igen? – Nem
igaz, hogy együtt szilvesztereztél Jóskával? – A szilveszter
sehogy nem jön össze az impotenciával. De lehet, hogy te
többet tudsz, végül is műszaki egyetemre jársz. – De jártál
Jóskával. – Vele is, és másokkal is… Veled, sajnos, nem. Én
nem Lázárnak vagyok kitalálva. Nekem szerelem kell, hogy
viszontszeressek. És… és lehet, hogy te… – Mondd ki, mindig
mondd ki Anna, amit gondolsz! – Lehet, hogy csak hiszem,
hogy szép vagyok, de hiányzik belőlem valami, ami hatással
lenne rád… Mert mit érek én, ha kínálgatnom kell magam?
Semmit, semmit sem érek!
Annából kirobbant a zokogás. Csáki átölelte és magához
húzta. – Anna, mi van veled? Komolyan, te tetszel nekem…
de ha te komolyan veszed a szerelmet, én is komolyan
veszem… Én, ha úgy döntenék, hogy mi… szóval én örömmel
döntenék úgy… hidd el, örömmel… De én akkor azt halálosan
komolyan gondolnám… és veled csak halálosan komolyan
lehet gondolni… – És ha azt mondom, hogy kivételesen ne
gondold halálosan komolyan, csak feküdj le velem? – Én ezt
szívesen megtenném, ha nem volnál olyan szép… – Az az
akadály, hogy szép vagyok? – így is vonzódom hozzád, akkor
pedig…
– Csókolj meg!
Csáki megcsókolta. Anna vadul és végzetesen csókolt
vissza. – Tudod, mennyit gyötrődtem, amíg rávettem magam
erre a beszélgetésre? – nézett hosszan Csáki Sándor szemébe.
– Biztos vagyok benne. – És soha nem tettem volna, ha nem
asszisztálok ott a műtőben, és nem látom annak a fiúnak a
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halálát. Lehet, hogy holnap meghalok, és még annyi sem volt
az életemben, hogy egy fiú, aki nekem is tetszik, öleljen, és én
viszontöleljem. – Fiatal vagy. Fiatalok vagyunk. Emberi
számítás szerint mi még sokáig élünk. Még annyi minden
történik velünk. – De én többé ezt nem ajánlom fel neked. –
Bocsáss meg, hogy nem fogadom el… lehet, hogy gyáva
vagyok, és félek a saját érzelmeimtől… de az is lehet, hogy
nagyon tisztellek, és nem akarok az érzéseiddel visszaélni… –
Ha benned volnának érzések, nem gondolnád, hogy
visszaélsz azzal, amit én magam ajánlok fel.
Nem ment vissza a terembe.
Vagy egészen, vagy sehogy

Rátört a menekülés vágya: elfutni önmaga elől. Úgy
gondolkodni, mint a többiek. Nem törődni a múlttal, nem
félni tőle. Nem vágyni valami nagyon nagyra: egy kétszobás,
távfűtéses panellakásra, amely csak a férjéé és az övé, meg a
gyerekeié, és ott nyugalomban, békében, szeretetben élni.
Aggódott, hogy ebből nem lesz semmi. Hogy üresen fut bele
az élete a semmibe. És el akarta felejteni, hogy egyszer majd
meghal.
Kérdezett másokat: Évát is, Julit is, hogy ők nem félnek
ettől, mint biztosan bekövetkezőtől? Csak nevettek. Úgy
mondták, hogy egyszer mindenki meghal, hogy látszott
rajtuk: mindenki, de ők nem. Nem akart arra az éjszakára
gondolni, amikor a lovak megálltak a ház előtt, fázósan,
türelmetlenül kapálták a fagyos földet és a bakon nem ült
senki… A kocsis a szekérderékban feküdt szétvert fejjel,
holtan… Az az ember, az apja, aki mindennél és mindenkinél
több volt számára, szinte isten, és mégis, megtévedve, vagy
saját ösztöneibe belegabalyodva őrá, a kicsi szentjére, a
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mindenkinél imádottabb, óvott lényre vetette magát. És utána
az átka és bűnös kívánsága… Miért kell neki visszafordulva
ilyet látni? Miért nem szabadulhat ettől a sötétségtől?
Szíve mindegyik helyes fiú láttán megdobbant, mert éltette
a remény, hogy minderre és így az életére is megoldást talál.
Régebben kedvelte Lázárt, vonzódott Vargához, heves
érzelmei viszont csak akkor támadtak, ha Csákira gondolt.
Eddig egyetlen fiú miatt sem zuhant maga alá. Most sem
azért, mert Csáki nem fogadta el felajánlkozását, hanem azért,
mert utólag úgy érezte, hogy ő volt ostoba. Felkínálta magát,
és Csákiban azt a benyomást keltette, hogy rajta kívül nincs
más fiú a világon.
Mert ilyen helyzetbe hozta önmagát, gondosan kerülte
imádottját. Egyszer a Kossuthban meglátta. Úgy tett, mintha
észre sem venné. Csáki odament az asztalukhoz és felkérte
táncolni. Anna felállt, tett vele néhány lépést: – Nekem egy
tánc kevés. Vagy egészen, vagy sehogy.
És faképnél hagyta. Arra gondolt, ha kell, a fiú úgyis utána
jön. Ha nem kell, akkor fejeződjék be ez az egész; eltemeti
lelke legaljára, mert búslakodással semmi nem oldódik meg.
Neki csak előre szabad tekintenie.
Éva a 6-osban, amelyet Anna került, találkozott Lázárral,
táncoltak és beszélgettek. Lázár kijelentette, hogy Anna
pletykás nőszemély. Amikor Éva elmesélte a történteket,
Anna megkérdezte tőle, hogy beszélt-e erről valakinek. Nem
emlékezett rá, de nem tartotta kizártnak, hogy fecsegett
valamit.
Anna biztos volt benne, és kissé neheztelt rá, hogy kiadta a
csak neki elmondott titkot. – Lázár sunyi szarházi, lezárt ügy
az életedben, azt hittem, te már egyáltalán nem foglalkozol
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vele – mondta Éva. – De bántani sem akarom. Nem
haragszom rá, inkább sajnálom, és szívesen segítenék rajta, ha
tudnék – gondolkodott el Anna. – Ne hülyéskedj, nem vagy te
szamaritánus…
Annát ismét kereste az elmúlhatatlan Szőke doktor, aki
nem könnyen mondott le az ábrándjairól. A május elsejei
sokkoló látványban egyben ígéretet sejdített, hogy a lány
hajlandó többet is, a lényeget megmutatni, ennek reményében
– eddigi módszereihez képest szokatlanul – kórházon kívüli
randevút kért tőle telefonon. Anna megígérte, hogy elmegy a
Pipacsba, de nem gondolta komolyan. Csak szívjon a doktor
úr. Tudta, hogy Julival még tart a kapcsolata, de hallotta, hogy
máshol is belekaszál a zsenge rétbe.
A szemrehányásra csak annyit felelt, hogy nem érezte jól
magát, és egyelőre tegyék át egy távolabbi időpontra a
találkozásukat, addig majd elgondolkodik azon, hogy
egyáltalán van-e értelme szőni-fonni azt a pókhálót, amellyel
csak egyikük fog legyet.
Minden fizetésnél vett magának valamit, hogy gazdagítsa
a ruhatárát. És a szakszervezeti könyvtárosnál számlát nyitott:
olcsó, de értékes klasszikus szépirodalmi könyveket vásárolt.
Ebben segített neki az eladó. A közönségszervezőnél
színházjegyet kért. Megbeszélte Évával, hogy együtt
elmennek.
Azóta, hogy lekerült az l-es szobába, kissé összemelegedett
a szomszédos szobában lakó Koós Margittal és Sugár
Rozáliával. Az utóbbi lány azért érdekelte különösen, mert
megtudta, hogy már a múlt év őszén, rögtön a nővérképző
szakiskola befejezése után beiratkozott a Földes Ferenc
Gimnázium esti tagozatára. – Tudod, Anna, arra gondoltam,
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hogy nem kell nekem örökké nővérnek lennem. De ha csak
addig jutok, hogy leérettségizem, akkor sem telik hiába az idő.
És még munkaidő kedvezményt meg tanulmányi szabadságot
is kapok. – És én is járhatnék oda? – kérdezte meglepetten
Anna. – Hát persze. – De nem valami jó lett a nyolcadik
osztályos bizonyítványom. – Az itt senkit nem érdekel. Ha
belehúzol, tartod az iramot a többiekkel. Tudod, hány idősebb
jár?! És nekik ott a család, a férj vagy a feleség. Annyi
érdekeset tanulunk… A mi osztályunkba jár néhány jó fej pasi
is. – De nekem a főnővér már azt sem engedélyezte, hogy
műtős tanfolyamra járjak. – Jogod van tanulni, ezt senki nem
tilthatja meg neked. Ha akadékoskodik, menj el akár a
főigazgatóig. Látod, én rövidesen elvégzem az első évet, és
komolyan mondom, nagyon érdekes…
Anna fellelkesedett. Igen, műveltebbnek kell lennie, ha azt
akarja, hogy partnerként elfogadják az egyetemista fiúk, és
egyszer majd… Ősszel beiratkozik, és ha Buzáné nem akarna
hozzájárulni, illetve nem is tőle kér engedélyt, hanem az
osztályvezető főorvostól…
Eddig is igyekezett, hogy a munkájára ne legyen panasz,
ezután még jobban odafigyelt. Szerette, amit csinál, mert az az
érzés alakult ki benne, hogy ért hozzá, ezt igazolták vissza a
betegek is. Többször megdicsérte a csinos és elegánsan
öltözködő dr. Lovász Sára doktornő, akivel szívesen
beszélgetett. Egyáltalán nem volt nagyképű, mint általában az
orvosok. Összefutottak jó néhányszor, amikor Anna utcai
ruhában megérkezett a munkahelyére.
Tetszett a doktornőnek, hogy mindig csinosan jön, mintha
randevún lett volna. A nővérszállón lakó lányok többsége úgy
volt vele, hogy azért a néhány száz méterért, ami a szállástól a
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munkahelyig vezet, fölösleges kiöltözni. Anna viszont
igyekezett tökéletes lenni. A doktornő még divat-tanácsot is
adott neki, hogy igazán mihez mi illik. Anna az orvosok közül
egyedül őt avatta valamennyire a bizalmába. Talán azért is,
mert Lovász doktornőben őszinte érdeklődést tapasztalt.
Benne minden egyértelmű

Jött a nyár. Elkezdődtek a szabadságolások. Egyre
összevisszább lett a beosztás. Sok túlmunkát lehetett vállalni.
Anna élt is a lehetőséggel. Ha csinos akart lenni, kellett a
pénz, s önmagán kívül senkire sem számíthatott. Meglátogatta
az édesanyját. Margit terhes volt. Anna kicsit irigyelte, vágyott
rá, hogy egyszer majd neki is legyen egy édes kislánya és
kisfia. Csak két gyereket akart. Két gyerekkel még boldogul az
ember. Ezt látta Lenkéknél is. Számára ők jelentették a családi
ideált.
Anna elmondta Margitnak, hogy rendszeresen látogatja
őket. – Gondolom, mennyire unják, hogy a nyakukra jársz. Te
mindenkihez, akit egyszer megismertél, mániákusan
ragaszkodsz. – Mert kevés embert ismerek, és rajtuk érzem,
hogy szeretnek. – Mit szeretnének rajtad? – kérdezte szájat
biggyesztve Margit. – Te ott csak cselédlány voltál. Az ember
a rokonságához ragaszkodjon. – Most miért kell rögtön
rátámadni, Margitkám? – kérdezte az édesanyjuk. – Maga,
anyuka, nem tudja, milyenek ezek a városi emberek…
Biztosan kihasználják az Annát. Amíg az alkalmazottjuk volt,
az más… És bizony itthon is akadna munka, elkelne a
segítség.
Néhány óránál többet sosem töltött otthon, hogy még csak
véletlenül se jusson eszébe senkinek, hogy őt, a városi lányt
falusi munkára befogják. Igyekezett mindig kiöltözni, hogy
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lássák Sajópetriben és a családjában, ő más, mint ők, és az
egész élete más és különb lesz, mint az övék. János ezt nem
állhatta benne. Elfajzottságnak látta. Laci sógornak, mint nő
tetszett, mert ápolt, illatos és mutatós volt, de éppen ezért
távoli és idegen.
Gyógyszereket hozott anyjának a kórházból. A nővérek
korlátlanul
hordták
a
gyógyszert,
mindenféle
antibiotikummal ellátták a rokonságukat. Anna egész zacskó
Vegacillint hozott. Ha fájt a torka, ő is bekapott egy-két
szemet. Ellátta tanáccsal a családot is. Margit hallgatott rá,
mert mégis csak az egészségügyben dolgozik. A bátyja, János
soha semmilyen gyógyszert nem vett be. Influenza ellen is
pálinkát használt, annak bacilusölő képességében jobban
bízott, mint bármilyen gyógyszerben.
Befejeződött az egyetemi év. Lázár és a többi ismerős
elutazott.
Éva a szüleivel lakott, akik azt hitték, előírhatják neki,
hogyan éljen. Ebből állandó konfliktusai adódtak. De küzdött
önmagáért, és biztos volt benne, sikerül kiszabadulni
otthonról, talál majd egy férfit, aki ebben segítségére lesz.
Annával szemben úgy vélte, hogy az a férfi nem lesz
örökkévaló az életében, nem is vágyott ilyesmire. Ő
mindenben más volt, mint a barátnője. Nem féltékenykedett,
mert abban bízott, hogy minden elment férfi helyére jön
másik. Állandóan harsogott a jókedvtől. Minden kicsi
dolognak örült. Amikor lefeküdt, nem forgolódott, hogy
másnap felébred-e. Benne minden egyértelmű és rendezett
volt. Anna irigyelte. Szeretett volna ilyen lenni.
De nem beszélt ezekről a gondolatairól, mert nem volt
kivel.
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Csákival lehetett volna, ő tudott figyelni, nem csak önmaga
érdekelte. De Csákiban másként volt eligazgatva a világ, mint
amire Anna gondolt vagy vágyott. Más fiúk pedig lelkizőnek
minősítették volna, ha ilyesmit feltálal. És azt tapasztalta,
mindenkit csak a cselekvő emberek érdekelnek, a fiúkat
például azok a lányok, akik meggondolások nélkül szétteszik
a lábukat. Mi tagadás, ő is széttette volna, ha arra érdemeset
talál. Különben pedig minek, ha úgysem lelne benne örömet.
Magában tudta, nem igaz, amit minden fiú ismerősének
elmondott, hogy hajszolják az orvosok, szinte mindegyik
ajánlatokkal ostromolja. Azt hitte, így érdekesebb és
értékesebb. Szőke doktor persze kujtorgott utána, de, sajnos,
Szőke doktor igazán önmagát sem becsülte sokra, számára a
nő nem társkeresés, lelki feloldódás volt, hanem eszköz az
ürítéshez. Anna legalábbis nem vett észre benne semmi lelki
finomságot. Mindent leszólt: a betegeket, a többi orvost, az
orvoslást, a nőket, akik után vágyódott, és láthatóan nem volt
elképzelése önmagáról.
Anna gyakran mégis arra gondolt, hogy Szőke doktorral
kellene elvetetni a szüzességét, megismerni a szeretkezés
titkát, esetleg tudományát. Ezért is kísérletezett vele, de nem
gondolta komolyan, mert félt a konfliktusoktól. Igyekezett
senkire nem haragudni, s aggódott, ha úgy érezte, hogy őrá
haragszik valaki.
Mint annyiszor, most is magányosnak érezte magát.
Sokszor csak azért bámulta szépségét a tükörben, hogy erőt
merítsen arcának harmóniájából valami tetthez, ami mindent
szétszaggat benne, ami bántja, és felépít a helyére valami újat,
ami elfogadható és élhető.
Kimentek Évával az Augusztus 20-a strandra. Anna Czibik
102

Joli nénivel merész fürdőruhát csináltatott. Volt benne valami
kényszeres önmutogatási vágy. Azt akarta, hogy minél többet
lássanak belőle. Ha nem ütközik tilalomba: melltartó nélkül
napozott volna, hogy lássák a férfiak, milyen formás melle
van. Vágyott rá, hogy kívánják. Hogy ácsingózzanak utána.
Mint ahogy ő is minden izmos, jó testű fiú után. Nem
lefeküdni akart velük, hanem érezni a közelségüket, a
kedvességüket, a szagukat, belefeledkezni a hülyeségükbe,
hazug-udvarló szavaikba, valami megfoghatatlan varázsba,
amit a férfi jelentett számára.
Látta, érezte, hogy jó néhányan felfigyeltek rá, mégsem ült
a takaró szélére a kedvéért egyik sem. Nem értette, miért.
Sokszor arra gondolt, hogy a férfiak félnek tőle, mert ő
megközelíthetetlen, megkaphatatlan.
Szeretett volna valakit

Kovács Károly Debrecenben járt az agrártudományi
főiskolára. Szülei Miskolcon laktak. A sikeres vizsgák után a
nyár a szórakozásé, a kikapcsolódásé volt. Amihez
hozzátartozott a lányok hajkurászása is.
A Kossuthban összefutott gyerekkori barátjával, dr.
Szilágyi Szabolccsal, aki a Szentpéteri kapui kórház általános
sebészeti osztályán dolgozott. A református templommal
szemben, a Palóczi utcában lakott, saját lakása volt. Megittak
egy korsó sört, beszélgettek, és a szintén szabad Szilágyi
doktor azt javasolta a hosszúra nőtt és egyes nők által
jóképűnek mondott Kovács Károlynak, hogy fogjanak két
csajt, vigyék fel őket a lakásra, iszogassanak, táncoljanak,
aztán majd meglátják, hogyan alakul a dolog.
Szétnéztek az étterem kerthelyiségében. Az egyik asztalnál
Kovács meglátta ismerősét, Ignácz Évát Anna társaságában.
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Megkérdezték, leülhetnek-e. Később Kovács elhívta Évát,
hogy szeretne valamiről beszélni vele. Úgy gondolta, addig
Anna barátkozik Szabolccsal. A lány nem ismerte az orvost,
aki szintén nem emlékezett rá, hogy látta volna már valahol.
Kovács javasolta Évának, hogy négyesben menjenek fel
Szilágyi lakására iszogatni, szórakozni. Kérte, beszélje rá erre
barátnőjét is. Éva nem említette neki, hogy Annának mi a
foglalkozása, hol dolgozik.
Szilágyi doktor kifizette a hölgyek fogyasztását, és jó
hangulatban indultak a lakásra. Kovácsnak jobban tetszett a
magas, karcsú, látványos Anna, de nem szerette a pepecselést.
Úgy vélte, Évával könnyebben boldogul. Szilágyi pedig
kápráztassa el Annát a maga módján.
Szilágyi bekapcsolta a magnót, táncoltak az előzetes
megosztás szerint. Szilágyi szorosan a lányhoz tapadt, mozgás
közben hozzá feszült a fiatal, finoman ringatózó test. Anna
rövidesen érezte a combjánál, hogy itt valami készül. A férfi a
nyakát csókolgatta, és a fülébe suttogta, hogy nagyon kívánja.
Kovács áttáncolt Évával a másik szobába, puszilgatta a
száját, és kijelentette, nagyon nem bánná, ha valami egészen
kellemes fordulatot venne váratlan találkozásuk. Éva nem
mondott se igent, se nemet, és az ellen sem tiltakozott, hogy
Kovács már csak azért mozgott, hogy minél hatásosabban
éreztesse vele, nem akármilyen mérettel lesz alkalma
megismerkedni.
Szilágyi Anna mellét próbálta simogatni. A lány javasolta,
hogy beszélgessenek. Ehhez semmi kedve nem volt az ifjú
általános sebésznek, szívesen belevágott volna az ígéretesnek
látszó kibontakozásba. – Lehet, hogy itt valami félreértés
történt – mondta Anna. – Félreértés? Milyen félreértésre
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gondolsz, édes? – Arra, hogy talán nem is vagyok olyan édes.
Rögtön letéphető útszéli kis virág pedig semmiképpen.
Szilágyi doktor zavartan nevetett: – Akkor üljünk le egy
kicsit és dumáljuk meg. – Ez nagyon jó fordulatnak látszik –
mondta Anna. Leültek. A férfi teliöntötte vodkával a lány
poharát, bízva az alkohol görcsoldó hatásában. De Anna
tisztes úrilányként éppen csak belenyalt.
Éva is előkerült a szomszéd szobából Kováccsal, aki
szokásosan nagy önbizalmával és sodró dumájával
szórakoztatni kezdte a hölgyeket. A doktor úr imponálni
akart, megemlítette, hogy általános sebész a megyei
kórházban. Anna nevetve mondta, hogy kicsi a világ, ő is ott
dolgozik, szakképzett ápolónő a szemészeten.
Az addig nyomuló és tegeződő Szilágyi doktor Annácskát
először viccesen majd komolyan kisasszonyozni és magázni
kezdte. Egy kellemes délután kedvéért nem akart olyan
helyzetbe keveredni, ami később kínos lehet számára. Tudta,
hogy jó néhány orvosnak van ápolónővel viszonya, amit a
szocialista kórház szocialista vezetése nem nézett jó szemmel.
Amikor kiderült, hogy a tűzről pattant kis barátnő, Éva
ugyanott ágytálhordó segédápolónő, Szilágyi jobbnak látta, ha
a folytatást későbbre halasztják, hiszen neki még dolga van.
Anna látványosan mosolygott: – Éva, nem vagyunk
rendeltetésszerűen használhatók – mondta a barátnőjének.
Szilágyi doktor ezt a lelkére vette, hiszen egy közös
zenehallgatást nem szabad félremagyarázni.
A két intelligens úriember kiábrándultságában annyi
fáradságot sem vett, hogy a távozó hölgyeket a kapuig kísérje.
Elég nagy kislányok, letalálnak maguktól is. Nem beszéltek
meg semmit, nem állapodtak meg semmiben.
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Néhány nap múlva Anna a kórház területén
összetalálkozott Szilágyi doktorral, akinek igen rossz lehetett
a memóriája, mert nem ismerte meg. Utána szólt: – Szabolcs,
úgy látszik, nem ismertél meg… Őszintén sajnálom, hogy nem
tehettem azonnal a kedvedre. Ne add fel ilyen könnyen. –
Bocsásson meg kisasszony, de úgy tudom, hogy maga nővér,
és én nővérekkel nem szoktam tegeződni. – Őszintén
sajnálom, mert nagy terveim voltak magával, úgy gondoltam,
ha megkéri a kezem, igent mondok – nevetett Anna.
Szilágyi doktornak kínos volt a szituáció, attól tartott, hogy
a lány majd terjeszti, hogy ő, aki itt a kórházban egy
doktornőnek udvarolgat, szabadidejében így szed fel nőket. –
Megkérhetem, hogy teljes mértékben felejtse el a
találkozásunkat? – Tegnapelőtt még egészen másra akart
megkérni. – Azt hiszem, elég világosan beszéltem – mondta a
fiatal orvos, és faképnél hagyta a lányt.
Az elkövetkező hetekben Kovács sem kereste őket. Éva
nagyokat röhögött, amikor Anna elmesélte Szilágyi doki
beszariságát. – Hát ennyit az általad favorizált
értelmiségiekről! Azt hitték, rögtön kioldhatják a
gatyamadzagjukat. Egyébként ennek a hosszú Kovácsnak
méretes van, ha csak nem a város kapukulcsát hordja a
nadrágjában. Rögtön ajánlgatni is kezdte. Lehet, hogy egyszer
kipróbálom, mit lehet egy ekkorával kezdeni… – vihogott
Éva, de láthatóan nem gondolta komolyan, mint annyi mást
sem az életben.
Anna fehér bőrű volt, mégis gyorsan barnult. Amikor csak
tehette, kijárt a tapolcai strandra. Jobb lett volna, ha van
kísérője, barátja, szerelme, hogy ne kelljen egyedül kifeküdnie,
s hallgatni egyesek jópofizását. De már feltalálta magát, elég
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magabiztos volt és nem zavarták az elismerő, tolakodó férfimegjegyzések.
Akinek hiányoztam, megtalált

Egyik alkalommal Kovács Károly huppant a takarójára. –
Úgy eltűntetek, mint szürke csacsika a ködben – mondta
kedvesen, cigarettával kínálva Annát. – Akinek hiányoztam,
megtalált, és szerencsére nem te voltál az. – Hanem Szabolcs?
– Milyen Szabolcs? – kérdezte értetlenkedve Anna. – Tudod,
akinél fent voltunk. – Ja, az a jelentéktelen kis doki? Ő a
barátod? – Igen, a gyerekkori barátom. – Gondolkodj el rajta,
hogy jó fényt vet-e rád.
Kovács tűnődve fújta a füstöt, magában azon meditált,
sértésnek vegye-e a lány megjegyzését, és felállva, köszönés
nélkül otthagyja-e. Úgy ítélte meg, hogy károsan nagy az
önbizalma. De végignézve a fekvő Annán, úgy döntött, talán
nem ok nélkül. A falatnyi fürdőruhában túlságosan
meggyőzőnek és maradásra késztetőnek hatott.
Kovács a tanulmányairól, a barátairól, a nyári
kikapcsolódásáról beszélt. Anna sejtelmesen hallgatott, mert
nem tetszett neki a fiú magabiztossága. Rossz emléket hagyott
benne, hogy azt hitte, néhány pohárka ital és tánc után
kellemes ingyenkurvaként a dokinak, és rögtön utána neki is
szétdobja a lábát.
Kovács hozott két korsó sört és lángost. Anna igazán
magának sem fogalmazta meg, de erre vágyott, egész
pontosan arra, hogy egy férfi kiszolgálja, s neki ne legyen más
dolga, mint aranyosnak, édesnek és pótolhatatlannak lenni.
Az utolsók között hagyták el a strandot. Még mindig
kellemesen sütött a hegyek mögé rejtőzni akaró nap.
Kovács javasolta, üljenek be még valahova. Nem tudta
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pontosan miért, de jól érezte magát a lánnyal. Anna nemet
mondott, mert nyilvános helyen csak úgy mutatkozott, ha a
saját megítélése szerint tökéletes a megjelenése. Kovács kérte,
másnap menjenek ki a Mályi tóra. Elkéri apjától a Skoda 100sát. Anna azzal hárított, hogy akkor dolgozik. – És
csütörtökön? – Melyik csütörtökön? – Most csütörtökön. – És
van annak értelme, hogy mi kettesben elmenjünk a Mályi
tóra? – Tudod, Anna, nekem az az elvem, hogy az ember előre
soha semmit ne döntsön el. – Lehet, hogy igazad van. Akkor
csütörtökön fél háromkor a rendőrlámpánál.
Kovács el akarta kísérni, de Anna nem engedte. És
csütörtökön nem ment el a találkozóra. Kovács tudta a
telefonszámát, mégsem kereste. Annál büszkébb volt,
különben sem jelentett számára semmit a lány. Legfeljebb
lehetőséget egy-két kellemes, gyorsan feledendő alkalomra.
Anna számára is nyilvánvalóvá vált, hogy Kovács Károly csak
önmaga örömét keresi.
Hét végén egyedül elment a Polóniába zenét hallgatni.
Varga Sándor ült az asztalához. Csörsz Icával szeretett volna
beszélni. Anna javasolta, hogy hívja fel telefonon, a kórházban
valamikor biztosan eléri. Varga kedves volt. Jól táncolt,
udvarias, tartózkodó modora jobban tetszett Annának, mint
Kovács rámenőssége. Búcsúzáskor Varga javasolta, hogy
másnap menjenek fel az Avasi kilátóba, töltsék együtt a napot.
Vasárnap nem dolgozott, beleegyezett a kirándulásba.
Tiszta idő volt, több tíz kilométerre elláttak. Varga nagy
tájismerettel magyarázta, hogy melyik irányban mit látni.
Annának a tudás mindig imponált. Kora délután beültek egy
kerthelyiségbe ebédelni. Anna ragaszkodott hozzá, hogy a
saját fogyasztását maga fizesse, de Varga ezt nem engedte.
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Úgy látta, a fiú teljesen más, mint amilyennek tavasszal
megismerte. Szimpatikusnak találta. Este elmentek moziba.
Előadás közben Varga fogta a kezét. Anna arra gondolt, jó
lenne egy ilyen kapcsolat. És a lehetőségbe rögtön
beleszeretett.
Maga előtt sem tisztázta, hogy amikor egy-egy fiú iránt
szinte a találkozás pillanatában szerelemre lobbant, nem az
adott fiú bájolta el, hanem amit nyújthatott: vele, mellette van,
biztonságot, védettséget jelent. Ezért rögtön igent mondott,
amikor Varga azt javasolta, hogy kedden is találkozzanak.
Úgy állapodtak meg, hogy a rendőrlámpánál randiznak.
Szabad jelzésre várt, amikor valaki hátulról megfogta a
kezét: – Kit látnak szemeim? – Csak nem engem? – fordult
meg Kovács hangja hallatára Anna. – De bizony, téged. – Ne
haragudj a csütörtökért, de tudod, bonyolult az élet. – Jaj, de
nagy kő esett le a szívemről, én sem tudtam elmenni –
füllentett Kovács. – De nem telefonáltál volna. Hát ez jellemző
rád. – Megéreztem, hogy nem érsz rá – nevetett Kovács. –
Figyelj Anna, üljünk be valahova. – Bármily váratlan és jó az
ötlet, de ott a másik oldalon az a srác rám vár: azt mondta,
szeret, és rájöttem, hogy én is őt. Hány évet tudsz rám várni? –
Akkor holnap négykor az Annában? – Délutános vagyok. –
Délelőtt tízkor megfelel? Mostantól minden áldott nap délelőtt
tíztől este tizenegyig ott ücsörgök, amíg el nem jössz. – Anna
nevetett: – Mindannyian isten kezében vagyunk.
Anna szabad és független volt. Senki semmit nem kérhetett
tőle számon, és nem tehetett neki szemrehányást. Amíg átért a
másik oldalra, elgondolkodott Kovács Károly tolakodó
ajánlatán. Varga rögtön azzal kezdte: – Ki volt az a srác? – Aki
megfogta a kezem? – Igen, az, aki megfogta a kezed, és akivel
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beszélgettél. – Az egy bolond… – nevetett Anna. – Miért volna
bolond? – kérdezte Varga. – Mert szerelmes, és aki szerelmes,
az nem normális. Különösen, ha belém szerelmes, mert én
nem érek annyit.
Varga átfogta a lány vállát, hogy az a másik lássa,
összetartoznak. És jól is néztek ki. Kovács mosolyogva
pillantott utánuk: kezdett tetszeni neki a feladat. Fölöttébb
kíváncsi volt, hogy ezek után Anna megjelenik-e a megbeszélt
találkán.
Varga is buzogni igyekezett. Beültek a Kossuth
kerthelyiségébe. Anna hátravetett fejjel kacagott, s a vékony
selyemblúz alatt izgalmasan domborodott a melle. Pontosan
tudta ezt, s bízott benne, hogy a látvány érdekes. Hosszú,
vékony nyakán megfeszültek az erek. Hibátlan, gyönyörű
fogsora megsokszorozva sugározta szét jókedvét. Varga
kezébe fogta a lány keskeny kézfejét. Finom, érzékeny volt ez
a kéz. Vékony, mégis ingerlően párnás ujjain hosszúra
növesztett korall-körmök fénylettek.
Megvacsoráztak, majd buszra ültek és kimentek
Lillafüredre. A Palota kerthelyiségében táncoltak. Varga
csodálta a lány fantasztikus ritmusérzékét, és a mozdulatait,
ahogyan twistelt. Később odament az asztalukhoz egy
harmincöt év körüli, elegánsan öltözött, hosszú szőke hajú
férfi, és felkérte Annát. Vargát bosszantotta, hogy a lány nem
utasította vissza, hiszen vele jött el, együtt vannak.
A pasas sokkal jobban táncolt, mint Varga Sándor. Anna
nevetett, és amikor megpörgette, tüneményesen fordult, és
repült térd fölé érő ruhája bő alja. Megvillantak izmos, formás
combjai. A tánc végén a férfi randevút kért, Anna
megállapodott vele, hogy mikor és hol találkoznak, de
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eszében sem volt elmenni. Túlságosan jóképű volt ahhoz,
hogy vele kapcsolatban bármit komolyan gondoljon.
Visszavezette az asztalhoz és kézcsókkal köszönte meg a
táncot. Varga szólt a pincérnek és rögtön fizetett. – Sétáljunk –
javasolta. – Baj, hogy elmentem táncolni? Nagyon jól táncol a
pasas. – És ő is szerelmes beléd? – Még nem, de ez csak idő
kérdése.
Nekem kellesz, bármi áron

Vargát bosszantotta, hogy Anna csak úgy otthagyta az
asztalnál, de az még inkább, hogy ilyen hányavetien kezelte. –
Én annyival előnyben vagyok vele szemben, hogy máris
szerelmes vagyok beléd. – Ilyen hirtelen? – Már akkor
tetszettél, amikor először találkoztunk. – Ez így nem igaz,
mert akkor a kolléganőm tetszett neked. – Tudod, az a
benyomásom, hogy te minden férfival csak játszol. – Illetve
minden férfi csak játszani szeretne velem – nevetett Anna. –
Nekem kellesz, bármi áron – mondta Varga, magához húzta a
lányt és megcsókolta.
Anna visszacsókolt. – Tudod, Sanyi, én már rég
elhatároztam, hogy csak mérnökhöz megyek feleségül. Orvos
nem jöhet szóba. Az orvosokat túl jól ismerem. Ez a pasi, aki
felkért táncolni, doktor Jankóként mutatkozott be. Erre én is
azt mondtam, hogy szemorvos vagyok, de nyugodtan
szólítson Annának. Utálom, amikor valaki azzal kezdi, hogy ő
egyenesen doktor menőmanó. És akkor mi van? Látom
elégszer, hogy nem a beteget vizsgálják, hanem a zsebét…
mennyi lehet benne, s abból mennyit reszkíroz meg, hogy ő a
fizetése mellett kezelni legyen hajlandó. Köszönöm, doktor úr,
hogy imádott, de nekem ne küldjön virágot, meg mást se…
Varga taxival elvitte a szállásig, és ott még gyömöszölni
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akarta, mondván, hogy nagyon kívánja, de Anna azt mondta,
őt ki kell érdemelni, és Vargát az ilyen duma fárasztotta.
Nagyon szerette volna a lányt, ugyanakkor félt, hogy
belehabarodik, és nem tud tőle szabadulni. A szülei nem
örülnének, ha megtudnák, hogy egy csinos, de üresfejű
ápolónővel hajszolja az örömöket. Az meg még jobban
idegesítette, hogy Anna mindenkinek kellene. Örökké nem
csőszködhet mellette. Megbeszélték, hogy hívja.
Anna másnap délelőtt nagyrózsás, vállpántos ruhájában
megjelent az Annában. Kovács öntelten vigyorgott: – Anna az
Annában – szellemeskedett. Jól elbeszélgettek, és
megállapodtak, hogy másnap együtt strandolnak. Varga nem
telefonált, Kovács pedig igyekezett Anna szabadidejére
rátelepedni, hogy más ne férjen hozzá. Rendszeresen
találkoztak, s bár Kovácsnak eszében sem volt, hogy nősüljön,
ilyen húrokat kezdett pengetni – beetetésként.
Gyorsan telt a nyár, közeledett szeptember, amikor
Kovácsot visszavárta a debreceni főiskola. De előbb szerette
volna tető alá hozni az elképzelését. Úgy ítélte meg, hogy
Anna buta és szűklátókörű, de biztosan istenien dughat. Nem
akart egy ekkora élményt kihagyni az életéből. Szombaton
Lillafüredre mentek, a Palotába. Kovács egyik barátja ott
pincérkedett, s megbeszélte vele, ha sikerül a dolgot nyélbe
ütnie a csajjal, szerezzen neki egy üres szobát. A barát
megígérte.
Remekül telt az este, s egyszer csak Kovács megpendítette
a húrt. Anna biztos volt benne, hogy Kovács életében nem ő
lenne az első, s talán nem mond csődöt a történelmi
pillanatban. A körítést, hogy mennyire szerelmes, hitte is, nem
is. Azt kérte, táncoljanak egyet, közben eldönti magában, mit
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mondjon. Tartott a szeretkezéstől, nem is kívánta, mivel
Kovács csókjától nem indult úgy be, mint májusban Csákiétól.
De arra gondolt, ezen egyszer túl kell lenni. Szerencsére
másnap szabadnapos, tehát nem kell sietnie.
Véget ért a tánc, de nem jutott döntésre. Kovács a kezét
csókolgatta, és bizonygatta, ő csak akkor akarja, hogy együtt
legyenek, ha Anna is vágyik rá, egy biztos, rövidesen vissza
kell mennie a főiskolára, és ő abban a biztos tudatban szeretne
vonatra szállni, hogy Anna szívét magával viszi. A lány
kétkedőn mosolygott, és kérte, táncoljanak még egyet. Már
biztos volt benne, Kovács eleve azzal a szándékkal hozta ide,
hogy a magáévá tegye, Anna határozott: hát legyen, hiszen két
hónap múlva huszonegy éves lesz, és a titkot, amelyről annyit
hallott, neki is meg kell ismernie.
Tetszett neki a szép szoba. A vetett duplaágy hívogatónak
látszott. Az asztalon pezsgősüveg állt, Kovács öntött a
poharakba, a magáét koccintásra emelte: – Igyunk a
boldogságra! – Átkarolta a lány nyakát, magához húzta és
hosszan csókolta. Anna visszacsókolt, és nem bánta, hogy
feljött, és túl lesz azon, ami – úgy vélte – a felnőttség egyfajta
próbája.
Kovács magához ölelte a lányt, hogy csók közben
érezhesse, mennyire kívánja. – Úgy örülök, hogy itt vagyok
veled, és végre az enyém leszel – mondta Kovács, nehogy azt
higgye a lány, hogy csupán szépelegni jöttek fel. – Csak arra
kérlek, hogy vigyázz rám, mert… mert még szűz vagyok. – Te
még szűz vagy? – kérdezte a férfi, miközben puszilgatta Anna
száját. – Na, hát ekkora ajándékot, hogy nekem adod az
ártatlanságod. – Vagyis azt gondoltad, hogy már nem vagyok
az? – Őszintén szólva nem gondolkodtam ezen – kerülte meg
113

a választ Kovács. – Akkor vetkőzzem? – kérdezte Anna. –
Bízd rám magad – mondta a férfi, miközben kigombolta a
lány blúzát, megfogta a mellét, simogatta, szájába vette a
kemény bimbót.
Annának úgy tűnt, a szerint mennek a dolgok, ahogy
Évától hallotta, és örült, hogy nincs benne szorongás, félelem.
Kovács kigombolta a nadrágját, elővette a nemi szervét és
irányította Anna kezét. Ez a határozott mozdulat felkeltette
Annában azt a kamasz-rémületet, amit apja váltott ki belőle
ott, az istállóban. – Nem, azt nem akarom. – Kovács ezt a lány
tájékozatlanságának vélte, és hevítette a tudat, hogy szűzlányt
kap. Volt már néhány nője. Szűzzel még nem jött össze.
Az ágyig faroltak. Kovács levette a blúzt, és már a
szoknyán babrált. Anna segített, de fokozatosan nőtt ölében a
görcsös szorítás, amit akkor élt át, amikor Lázárral feküdt az
ágyban. Kovács lehúzta a bugyiját. Rögtön elé térdelve szét
akarta nyitni a combját, és behajolni közé. Anna
összegömbölyödött: – Nem… kérlek, azt ne csináld…
Kovács már sejtette, hogy macerás szeretkezés elé néz, de
csupaszon a lány gyönyörű volt… annál is gyönyörűbb, mint
amilyennek fürdőruhában látta. Gyorsan ledobott magáról
mindent, maga felé fordította Annát és hozzá simult, hogy
érezze, mit kap most tőle ajándékba. A lány enyhén
rángatózni kezdett. Kovács úgy vélte, kissé tart attól, ami
bekövetkezik, ezért igyekezett a lényegre térni, szétnyitotta
Anna combját és gyakorlott mozdulattal megpróbálta a dolgot
sínre tenni, de a lány annyira szűk volt, hogy nem boldogult.
A helyzet még csak jobban felizgatta.
Nem tudta, miként Anna sem, hogy egykori élményei
miatt hüvelyizom-zár következett be. Gyötörte a lányt, akinek
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fájt a feszítés, vergődött, s már akarta is meg nem is, ami vele
történik. – Semmi baj, semmi baj – csitítgatta mellé csúszva
Kovács, és hosszan csókolta. Korábbi tapasztalatai alapján úgy
gondolta, hogy jót tesz mindkettőjüknek, ha lazító játékba
kezdenek. Feltérdelt, és amit máshova szánt, a lány szájába
akarta adni. Anna rémülten felkiáltott: – Nem! Nem akarom!
Ezt nem!
Kovács simogatta Anna hamvas ölét, aztán ismét
próbálkozott, gyötörve a lány testét-lelkét, de csak fájdalmat
okozott neki. Végül már nem bírta, túl akart lenni a
feszültségen. Anna egyik combját közrefogva feltérdelt, és
onanizálni kezdett: – Nézd, nézd mekkora! – kiabált
izgatottan! – Fogd meg a golyókat! Fogd meg! Most sül el!
Isteni! – kiáltott egy nagyot, és Anna érezte, testére forró,
nyálkás váladék fröccsen.
Kovács lihegve mellé feküdt, átölelte és a száját kereste.
Anna rázkódva sírt. Szégyellte, hogy nem tudott a fiú kedvére
tenni, mert… mert valami baj van vele… Hogy mi, azt nem
tudta, nem értette, így az egész – érzése szerint –
mindkettőjük számára megalázó és szégyenletes lett. – Ne
haragudj, nem tudom, mi történt velem – mondta Anna.
A szerelem hiányzott

Betakaróztak, Kovács elaludt. Anna óvatosan kiszállt az
ágyból, a nyitott ablakhoz lépett. Az augusztusvégi éj tisztán,
annyira közelien csillogott, mintha belőle röppentek volna ki a
csillagok. Fájlalta, hogy nem sikerült, amire vállalkozott.
Sajnálta a buzgó, de nem erőszakos és nem durva fiút, hogy
nem tudott a kedvére tenni. Arra gondolt, hogy a teljességhez
a legfontosabb, a szerelem hiányzott. De az is lehet, hogy
valami olyan baja van, amin nem lehet segíteni… Abban
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bízott, hogy majd hajnalban vagy reggel sikerül, és akkor
megkönnyebbül a lelke.
Akkor sem sikerült.
A nővérszálláson meztelen feküdt az ágyán. Csörsz Ilona
néhány napra hazautazott szabadságra. Nem tudta, kivel
kellene vagy lehetne megbeszélni, ami történt. Naplójába csak
annyit jegyzett be, hogy Kovács Károllyal töltötte az éjszakát.
Még Évát is szégyellte volna a lényegbe beavatni, ezért csak
annyit mondott, hogy túl van rajta, semmit sem érzett és
nagyon fájt neki. Éva nevetett: – Hát nem csodálom, ha egy
akkora durunggal nekiesnek az embernek. Te Ani, és mi van
Vargával? – Vargának nem tetszem. – Ne beszélj már
hülyeséget. Te minden férfinak tetszel. – Akkor miért nem hajt
rám? – Találkoztam vele az utcán, beültünk a Pálmába, és azt
mondta, hogy neked különleges igényeid vannak… – És azt
nem mondta, hogy mire gondol? – Hogy túl sokat képzelsz
magadról. – És ő mit képzel magáról? – Úgy látja, hogy lelkiző
alkat vagy…
– Én? – Csak azt mondom, amit ő mondott… Többre tartod
a lelkedet, mint a testedet… Ő olyan kapcsolatra vágyik,
amelyben nem kell örökké alkalmazkodnia valakinek a
szeszélyeihez… – Vagyis nemcsak lelkem, hanem szeszélyeim
is vannak. Na, majd felhívom, és megmondom neki a
véleményemet… Piti alak, egy kis piti. Azt hiszi, ha egy lányt
kétszer megtáncoltat, már előjogai vannak… Féltékenykedni
kezdett. Ha vele vagyok, nem mehetek el mással táncolni. – Te
sem örülnél, ha elvisz valahova, és mást kér fel. –
Farizeuskodott, de csak azon járt az esze, hogy lefektethet-e…
Kovács nem telefonált. Később elutazott Debrecenbe.
Onnan nem írt, nem kereste. Nem volt számára fontos Anna.
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Meztelensége nem váltott ki belőle olyan hatást, ami arra
ösztönözte volna, hogy beszélgessen vele, megismerje az
álláspontját. Meg akarta ajándékozni az ártatlanságával, és
értéktelennek bizonyult. Értéktelennek. Eldobhatónak.
Elfelejthetőnek.
Fájt benne ez az egész, de ő sem írt.
Az éjszaka élménye zavaros érzésként maradt meg
Kovácsban. Falusinak tartotta Annát, akinek fogalma sincs a
szexről, teszi-veszi magát, de nem tud elkábítani egy férfit.
Ahhoz túl primitív, buta és szűklátókörű; olyan nő, akit
gyorsan le lehet venni a lábáról, közben pedig gátlásos paraszt
buksza.
Kovács huszonkét éves volt, természetesnek vélte, hogy
még semmi komolyabb kapcsolatot nem tervez. Különben
sem volt az a típus, aki rögtön szerelemre lobban. Sikeres volt
a lányoknál, alkalmanként elszenvedett csalódására gyorsan
gyógyírt lelt, mivel nem volt túlságosan válogatós típus.
Anna szeptember elejétől a Földes Ferenc Gimnázium esti
tagozatára járt. Örült ennek a változatosságnak. Minden hét
csütörtökjén délelőttös műszakban dolgozott. Más törekvésű,
gondolkodású emberekkel ismerkedett meg, mint akik körötte
éltek. Az esti gimnazisták többsége nő volt. Kevés férfiosztálytársánál sikert aratott, de nem törődött velük.
A hulló falevelekkel a nővérszállóra pottyant Lázár is.
Kérte Annát, jöjjön ki a 6-osba egy kicsit rázni. Évával jelent
meg. Lázár faggatta, mivel telt el a nyár. A lényegre nem mert
rákérdezni, de gyanakodva hallgatta a lány szűkszavú
beszámolóját.
Lázár kiagyalt kalandját tálalta, és merész fordulattal
biztosította, hogy mindenki csak pótlék, csak őt szereti,
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rengeteget gondol rá. Anna úgy vélte, ha lett volna Lázárnak
valakije, nem heverne a küszöbére. És a megérzése jó volt:
Lázár képzeletében újra és újra megjelent Anna, amint villogó
meztelenséggel hever az ágyban. Akarta, mert szerette volna
bebizonyítani neki, hogy ő igazi férfi, az az éjszaka csak
kisiklás volt.
Csáki felkérte táncolni, de nem állt szóba vele. Nem tudta
megbocsátani álmai megtestesülésének, hogy az érzéseivel
magára hagyta.
Tanácstalan volt.
Gyűlölte az érintetlenségét

Néha hazalátogatott, de csak édesanyjára volt kíváncsi,
akinek gond támadt a tüdejével és a szívével, állandóan
gyengélkedett. Anna félt, hogy valami történik vele, és
magára marad, hiszen érzelmileg csak hozzá kötődött.
Testvéreit igyekezett szeretni, de a régi ellenérzés nem
oldódott fel.
Élt, mint addig: eljárt szórakozni, zenét hallgatni, táncolni,
olvasgatott, készült az órákra, és félt, hogy az álmaiból nem
lesz semmi.
Néha arra gondolt, talán mégis le kellene feküdnie Szőke
doktorral, aki orvos, bizonyára magyarázatot és megoldást
talál a helyzetre. Anna gyűlölte a szüzességét, és el akarta
vetetni.
Szőke doktor nem kereste. Úgy látszik, Juli mellett vagy
helyett volt valaki ügyeletes az életében. Vagy egyszerűen
mással foglalkozott, esetleg belefáradt Anna meghódításába.
Anna viszont nem kívánt helybe menni. Átmeneti
nyugalom köszöntött be az életébe. Lázáron kívül éppen senki
nem akarta lefektetni. Varga Sándorról olyan hírek érkeztek,
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hogy összeszedett valami bébit, és annak udvarolgat. Éva
többször is látta őket együtt. Egyszer Anna is, akinek megvolt
az a tulajdonsága, hogy rögtön minden nőben megtalálta a
hibát. Varga barátnőjét jelentéktelennek, tizenkettő egy
tucatnak látta, és úgy emlékezett, hogy fodrászlány, talán járt
is nála, amikor vágatott a haja végéből.
Esténként a nővérszobából felhívta Vargát, és
semmiségekről csevegett vele. Bántotta, hogy a fiú olyan
gyorsan és könnyen lemondott róla. – Sokat gondolok rád –
mondta Anna. – Nem kellene ezt már nekünk ragozni, és
különben is tudod, miről beszéltünk… Annak nincs sok teteje,
hogy
éretlen
kamaszokként,
egymás
kezét
fogva
sétálgassunk… Ha hajlandó vagy velem lefeküdni, ahogyan
kértem, akkor mindent újra gondolhatunk. – Te soha nem
hívsz fel – nyafogott Anna.
– Te úgyis telefonálsz.
Varga nem javasolta, hogy találkozzanak, ami kifejezetten
bosszantotta Annát. Kíváncsi volt, hogy esténként otthon vane. Ha nem Varga vette fel a telefont, elváltoztatott hangon
kereste. Ha a fiú szólt bele, Anna tartotta a kagylót, figyelve,
hogyan reagál.
Néhányszor Kovácsot is hívta. A szülők felvilágosították,
hogy Debrecenben van, megadták az ottani telefonszámát,
hogy felhívhassa, ha valami fontos mondanivalója van a fiuk
számára.
Anna néha, bosszantásként, éjszaka is felhívta Vargáék
lakását. De nem várta meg, hogy felvegyék a telefont. Két
csengés után letette a kagylót. Éva hülyeségnek tartotta ezeket
a telefonálgatásokat. – Annyi jó pasi van, és te olyan jó nő
vagy.
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– Térdig. A lábam legszívesebben elfelejteném. – Nézd
meg az én lábam. És akkor fogok magamnak pasit, amikor
akarok. Különben sincs rossz lábad. De akinek csak a lábad
számít, az ne akarja a folytatást… – Te könnyen beszélsz! – Én
aztán könnyen – nevetett Éva, mert tényleg könnyen beszélt,
fiatal volt és még nem érte olyan csalódás, ami miatt akár
magában, akár másokban kételkedhetett volna. Vagy ha
mégis, túltette rajta magát, mert tudta, mindig minden nem
sikerülhet.
Néha Csörsz Ica is ezt magyarázta Annának: – Te azt
hiszed, hogy csak egy mérnökkel lehetsz boldog. A
mérnököknek nem te kellesz, Ani, azok legalábbis egy
tanárnőt vagy orvosnőt szeretnének elvenni. Tudod, hogy van
az: suba a subához, guba a gubához.
Anna éppen huszonegy éves múlt. Nem látta fontosnak,
hogy kompromisszumot kössön. És különben is megígérte
halott apjának, hogy beteljesíti a jóslatát…
Lázár igyekezett időben biztosítani a maga számára Annát
a szilveszteri mulatsághoz: – Nekem Ózdból tavaly elegem
volt. – Annyi más barátom van… – Egész évben az újesztendő
első napjának kudarca kísért… Szilveszterkor mulatni kell,
nem ágyba bújni… – Akkor gyere ki velem az egyetemre. – Ha
veled megyek, akkor féltékenykedsz, úgy csinálsz, mintha a
tiéd volnék, és szemrehányást teszel, ha valakivel elmegyek
táncolni. Évával majd kimegyünk, és ha ott leszel, veled is
táncolok, meg mindenki mással, aki felkér… Egyelőre nem
akarok senkihez tartozni… Elegem van a férfiakból, csupa
gyáva, piti alak. – Én kemény szerelemmel szeretlek – próbált
humoros lenni Lázár. – Anna nevetett: – Inkább kókadozón…
Lázárt ennél jobban semmi nem borította ki. Mit képzel
120

magáról ez a mindenki után kapaszkodó kis hülye? Mégsem
tudott szabadulni tőle, elsősorban azért nem, mert nem akadt
senki, aki elfeledtette volna vele a kudarcát.
És mit tudnak rólam?

Karácsony másnapján hazalátogatott. Csak édesanyjának
vitt ajándékot: ruhaanyagot. Testvéreit gyógyszerekkel,
kötszerekkel lepte meg, olyasmivel, ami neki nem került
pénzbe, de kifejezte, hogy gondolt rájuk. Ő még ennyit sem
kapott, és nem is várt.
A Jézuska mégis hozott neki valamit: régóta vágyott egy
szép szövetkabátra, és testre simuló, kékes-lilás árnyalatú
kötött ruhára. A fonalat időben beszerezte, és munkatársa,
Hajdú Erzsébet, aki rendszeresen vállalt ilyen feladatokat,
száz forintért megkötötte. Amikor Anna felvette, az 57 éves
asszony úgy gyönyörködött benne, mintha a saját lánya lenne:
– Ancikám, gyönyörű lány vagy, az isten megáldjon. Neked
érdemes dolgozni, mert rajtad minden istenien mutat.
Anna összecsókolta Erzsi nénit. Minden újonnan vett
holmiját először neki mutatta meg, hiszen biztos lehetett a
dicséretben. Az ünnep alatt hosszas keresgélés után elegáns,
szőrmegalléros szövetkabátot vásárolt. Erzsi néni előtt
többször is ellejtett. – Tüneményes vagy, kislányom. Tudod,
imádkozni szoktam érted. Te annyira rendes ember vagy,
megérdemled, hogy boldog légy.
Margit nem volt ennyire elragadtatva. – Az az igazság,
hogy valamivel te is támogathatnád anyánkat, szépen keresel,
de elszórod a pénzt… Kelengyére is gyűjthetnél, mert előbbutóbb csak elvesz valaki. – Aki engem elvesz, annak én egy
szál ruhában is a kincse leszek. – Várd csak ki a végét. – Ha
nem, akkor inkább öreglány maradok. – Itt a faluban
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beszélnek ám rólad – mondta Janika. – Azért van a nyelvük…
– kacagott Anna. – És mit tudnak rólam? Semmit. – Hogy
valami orvos tart ki. De a te dolgod… csak aztán baj ne legyen
belőle, mert mi nem tudunk rajtad segíteni.
Anna senkitől nem viselte el a prédikációt. Buzáné is
próbálta nevelni. A főnővérnek az nem tetszett, hogy Anna
tanul. Mi akar lenni? Orvos? Egy nővérnek nem érettségi kell,
hanem tisztesség, szorgalom, az emberek szeretete… Anna ezt
is tudomásul vette. Még Glóner doktornőnek is feltűnt, hogy
Anna milyen divatosan öltözködik. Miből telik neki rá? Nem
kérdezte, de volt róla elképzelése, hiszen hallott a kórházban
egyet s mást. És Anna valóban szép volt… Nem túl okos, nem
túl ügyes, de szép, és az ostoba férfiaknak mi kell még…
A szilveszteri mulatságon remekül érezte magát. Éva
segítségével kontyba igazította a haját. Kisminkelték egymást.
Amikor megérkeztek az egyetemre, már igazi szilveszteri
hangulatot találtak. Szinte minden résztvevő fiatal volt,
egyetemisták meg a vendégeik. Anna olyan sokszor volt már
itt, annyi ismerőssel találkozott, hogy szinte otthon érezte
magát.
Az egyetem zenekara a legjobb számokat játszotta. Annát
körberajongták a fiúk. Csak éjféltájban ült le. Az egyik srác
hatalmas fazék csülkös bablevest hozott otthonról. Rezsón
megmelegítették. Anna is a társasághoz telepedett. Mellé ült
Kocsis Ervin, akivel többször is táncolt. Kedves volt és remek
humorú. Anna boldogan kacagott.
Lázár sem utazott el. Vele is táncolt. Kihívta, hogy
gyújtsanak rá. – Azt hittem, Ózdon savanyodsz – nevetett
Anna. – Annyira szép vagy, Anna. – Hogy rögtön meg akarsz
fázítani.
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Lázár lekapta a zakóját, hogy Annára terítse. – Nem,
köszönöm, aztán ápolhatlak – tiltakozott a lány. – Én úgy
érzem, hogy mi összetartozunk. – Rosszul érzed, de jó, hogy
mondod.
– Ezzel a Kocsissal vigyázz, ez mindenkit bolondít. – Azt
sem tudom, melyik a Kocsis. – Hát az a barna srác, akivel
többször is táncoltál. – Nagyon jól ráz és aranyos, a többi nem
érdekel.
– Meddig maradsz? – Józsi, ne csőszködj, nem vagy az
anyukám… Addig maradok, amíg jól érzem magam… és ez a
szilveszter ezerszer jobb, mint a tavalyi… – A tavalyi sem volt
rossz. – Rossz volt, mert egész este úgy éreztem, feladat vár
rám, meg kell hálálnom valamit… Most szabad vagyok, azzal
táncolok, akivel akarok, azzal fekszem le, akivel akarok… –
Most csak hülyülsz, ugye? – De elárulok egy nagy titkot: a
legjobb egyedül lefeküdni, kinyújtózni, aztán befordulni a
falnak, és senki által nem zavartatva durmolni… Vagy neked
más a véleményed? – Nekem veled nagyon jó volna. – Még
hosszú az élet, talán nem is olyan reménytelen… Bízzunk
ebben, és menjünk vissza, mert rohadtul fázom.
Annának már az általánosban a matekkal volt a legtöbb
gondja. Az esti gimnáziumban is nehezen boldogult. Az
egyetemen megismert egy fiút, a társai Golyóként emlegették,
a rendes neve Sulyovszki Antal volt. Amikor a fiú ráért, Anna
kijárt hozzá, hogy segítsen neki. Lázár is ajánlgatta magát, de
inkább Golyó segítségét kérte. Fizetett neki, így biztos lehetett
benne, hogy türelmes hozzá.
Februárban farsangi bált rendeztek a 6-osban. Lázár hívta
Annát, hogy menjen ki. Szívesen vállalkozott rá. Egy hónapja
állandóan csak tanult, hogy eredményes legyen a félévi
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bizonyítványa. De megmondta Lázárnak, hogy nem akar csak
vele lenni. Nem a vendégeként megy, hanem függetlenként,
nem kíván számon kérő kérdésekre válaszolni, féltékenykedő
szemrehányásokat hallgatni.
Kocsis Ervin is megjelent. Többször táncoltak, aztán a fiú a
folyosón lesmárolta Annát. Rámenős és magabiztos volt. Kéz
a kézben jöttek vissza. Kocsis egész este nyomult. Annának
nem volt kifogása a vagány srác udvarlása ellen. Lázár sötéten
nézte a flörtöt. Egyik sört itta a másik után.
Hajnali háromig maradt. Kocsis haverja gépkocsival jött, és
a fiú megígérte, hogy hazaviszik. Az ismeretlen srác a
kormánynál ült, Kocsis Annával hátul. Csókolta és fogdosta. –
Anna, még elugrunk valahova… Folytatjuk ezt az isteni
bulit… – Nem, köszönöm, én már hazamegyek. – Most mit
hülyéskedsz!? A barátomnak nagyon jó kéglije van,
bekapcsoljuk a magnót, iszogatunk, aztán majd hazaviszünk.
– Én most akarok hazamenni.
Kocsis benyúlt Anna lába közé. – Meglátod, isteni lesz…
Annyira beléd zúgtam, isteni csaj vagy… – Anna látta, hogy a
Mindszenti templomnál elfordulnak, és az Avas felé veszik az
irányt. Semmi áron nem akart egyedül maradni a két fiúval,
hiszen Kocsis már most sem bírt magával. Amikor
befordultak a Papszer utcába, hirtelen kilökte az ajtót és
kivetette magát az úttestre.
A cipője elszakadt, a jobb térdén a bőrt feltépte az úttest
szélére fagyott jég. Felugrott, szaladni kezdett. A fiúk
megfordultak, utolérték… Kocsis kiszállt az autóból: – Most
tényleg hülye vagy? Össze akarod törni magad? Gyere
velünk, nem lesz semmi bántódásod. – Anna sikoltozni
kezdett. – Ne gyere ide! Segítségért kiáltok, és feljelentelek a
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rendőrségen nemi erőszakért! Esküszöm, feljelentelek! – Ülj
be, hazaviszünk, innen még messze van a kórház.
Vérezve, sántikálva

Anna futni kezdett. Cipője lerepült a lábáról, talpát
felsértette a fagyos úttest. De nem érdekelte. Semmi nem
érdekelte, csak szabaduljon a két szeméttől. A srácok
röhögtek, és elhúztak mellette. Anna megkereste a cipőjét.
Vérezve, sántikálva, összekoszolódott kabáttal, kibomlott
hajjal ért haza.
A portásnő elképzelni sem tudta, mi történt vele. – A
Katowice előtt megtámadott egy részeg, letepert, alig tudtam
szabadulni a markából… Ne beszéljen róla senkinek, Juli néni.
Tessék ideadni az egészségügyi dobozt, hogy bekötözzem
magam. – Annácskám, a kórházban szakszerűen ellátják. –
Nem, dehogyis, majd én bekötözöm… Ica, azt hiszem
éjszakás… kár, ő segített volna.
A szobában levetkőzött. Tönkrement a harisnyája,
elszakadt a szép kabátja, a cipője, amely teli volt vérrel.
Kitisztította a sebeit és bekötözte magát. Fájt mindene, de
leginkább a lelke. Nehezen nézett szembe a csalódással, hogy
egy kedves, intelligens srác, mint Kocsis Ervin, ilyen bunkó,
erőszakos állat módjára viselkedjék… így letapossa a másikat,
tönkretegye a ruháját…
Egész testében remegett. Még ébren volt, amikor az
éjszakai műszakból hazaérkezett Ica. Nem mondta el neki az
igazat, mert így is mindig azt hangoztatta, hogy Anna hiába
kapaszkodik mérnök után, egy sem fogja elvenni… – Hát jól
megjártad, te szegény – mondta részvéttel. – Lehet, hogy
olyan volt, aki esetleg látott, amikor villanyfénynél vetkőzöl…
– Ez egy részeg állat volt, a toronyház mögül ugrott ki… – De
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miért nem taxival jöttél, ha már ilyen sokáig maradtál? – Mert
hülye vagyok, teljesen hülye – mondta Anna keservesen sírva.
Csak Ignácz Évának mesélte el, mi történt. És később
Lázárnak, aki kétkedve csóválta a fejét, ugyanis Kocsis Ervin
azt mondta neki, hogy Anna lefeküdt vele, ő vette el a
szüzességét, és – Lázár állítása szerint – még a véres lepedőt is
meg akarta mutatni.
Anna nem értette, miért történik vele ilyesmi, mikor ő jó és
tisztességes. Senkinek nem okoz kárt, fájdalmat. Meg akarta
hálálni Lázárnak, hogy kedves volt hozzá, lefeküdt vele, nem
tehet róla, hogy nem bizonyult férfinak. Vargával is
tisztességesen viselkedett, de Varga egyértelművé tette, hogy
csak egyet akar: szeretkezni, lehetőleg azonnal. Kovács is csak
azért hajtott rá, hogy egyvalamit megkapjon. És nem ő ment
oda Szilágyi doktorhoz vagy Szőke doktorhoz, hogy tegyék
már a magukévá.
Nem értette, miért nem sikerül neki normális, természetes
kapcsolatot kialakítania egy fiúval, mint ott a nővérszálláson
annyi más nővérnek. Igaz, hogy egyetemisták társaságát
kereste, de senkinek nem mondta, hogy csak akkor fekszik le
vele, ha leteszi a nagy esküt, hogy utána rögtön feleségül
veszi. Igen, mondta, hogy mérnökhöz szeretne feleségül
menni, de jelentkezett olyan férfi, aki külsejében,
magatartásában elfogadható lett volna, és azt mondta: Anna
én veled akarok élni!?
Senki ilyennel nem akadt össze. Hogy igényes? Miért bűn,
hogy ad a külsejére, rendben tartja a testét, naponta
háromszor fogat mos, ápolja a körmét, mindig igyekszik
csinosan felöltözni, ugyanakkor megelégedésre dolgozik,
külön ügyeletet vállal, hogy pénzt keressen, tanul, olvas.
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Nincs vele senkinek gondja, problémája, és végül csak annyit
akar, hogy aki vele jár, szintén legyen igényes, mosson
kétnaponta hajat, ne járjon fekete körömmel, lyukas fogakkal,
cigarettától, italtól bűzlő szájjal, és szintén legyen kulturális,
emberi igényessége…
Csak annyit akar a másiktól, amennyit önmagától
megkövetel. És mégsem akadt eddig egyetlen férfi sem, aki
ezt méltányolta volna. Aki jövőt, álmot látott volna benne, és
nem csinos kis kurvát, akit csak egyetlen dologra lehet
használni. Mi vele a baj? Miért alakult így az élete?
És legfőképpen: a lányok szinte kivétel nélkül az apjuk
szeretetében nőnek fel, az apa a lányát imádja bennük, míg őt
az, akit mindenkinél jobban imádott a földön, aki apa és férfibálvány volt számára, le akarta teperni a lószaros istállóban,
és amikor ez ellen tiltakozott, úgy vágta képen, hogy felrepedt
a szája… Utána pedig elkövetett egy ennél is nagyobb és
borzalmasabb bűnt: egyik pillanatról a másikra meghalt és
magára hagyta azt, aki csak általa és érte tudott élni
mindaddig, amíg a lányát látta benne, és nem szajhát, mint
szinte minden férfi…
Miért van ez így? Miért nem lehet annyi jutalma, amennyit
ő akar adni egy kapcsolatban, egy szerelemben? Miért van az,
hogy ha már ő szép és egy kicsit különleges, nem talál
magának egy szép és egy kicsit különleges férfit?
Muszáj beleállni a tükörbe

Anna gyötrődött, és egyre jobban begubódzott. Úgy látta:
igazi barátnője csak Éva, a többiek nem értik, irigylik a
külsejét, amiről nem tehet, hiszen ajándékba kapta istentől, és
irigylik az öltözködését, miközben ha úgy spórolnának, mint
ő, olyan mértékben a fogukhoz vernék a garast, ugyanúgy
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megengedhetnék maguknak, miként ő.
Miért van, hogy a testvérei sem fogadják el, nem szeretik
testvérként? Mert más, mint ők? Mert nem akar úgy élni, mint
ők? Ez miért bűn?
Nem volt senki, akivel beszélhetett volna minderről, mert
ezek olyan kérdések voltak, amiket még Tenkné előtt sem
fogalmazhat meg. Ezekről csak egy őt megértő és hozzá
kötődő fiú előtt tudna és merne beszélni. De ilyen fiú nincs, és
néha félt, már nem is lesz.
Tanácstalanul őrlődött. A nővérszálláson, vagy az
ügyeletesi szobában, amikor egyedül maradt, sokat sírt és
szerencsétlennek tartotta magát. Ilyenkor muszáj volt beleállni
a tükörbe, bámulni magát, és mint annyiszor: az arcából, az
alakjából, a megjelenéséből meríteni erőt, bíztatást, hogy ő is
érdemes, és bizakodhat, mert rászolgál az álmaira.
Mégis felkereste Tenknét. Délután ment, amikor a férje
még nincs otthon. A gyerekeknek csokoládét vitt. Az asszony
dicsérte a csinosságát, örült, hogy sikerült a gimnázium első
félévét sikeresen elvégeznie, és tovább bíztatta a tanulásra: –
Soha ne arra gondolj, hogy közvetlenül mire tudsz
felhasználni egy ismeretet, például azt, hogy mi a jambus
vagy a trocheus. Miért szép az Ómagyar Mária siralom. Ilyen
kérdést csak az ostoba emberek tesznek fel. Minden
megszerzett ismerettel több és gazdagabb az életed. Látod,
elvégezted a nővér képzőt, ami önálló életvitelt biztosít
neked… Nem szorulsz rá senkire, csinosan öltözködsz, és
például sok olyan gyógyszer nevét tudod, amiről nekem
fogalmam sincs… Mindig tartsd nyitva a füled: az okos
okosodni akar. A buta azt hiszi, már mindent tud, vagy amit
hall, arra nincs is szüksége… Soha nem tudhatod, még milyen
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fordulatot vesz az életed…
Anna szorongott és nehezen vágott bele a mondandójába,
de végül elmesélte, hogy az elmúlt időszakban mi minden
történt vele… Az asszony nem szólt közbe, figyelmesen
hallgatta, aztán odahajolt a könnyező lányhoz, megpuszilta az
arcát: – Ancikám, nem szabad abból, hogy az a bizonyára
kapatos vagy részeg fiú ordenárén viselkedett veled, végzetes
következtetéseket levonni. Ilyennek egy csinos nő ki van téve.
Légy elővigyázatos, de ez nem jelenti, hogy begubózz. Ha
nem mersz kezdeményezni, nem viszed semmire, mindig
mindentől rettegni fogsz… Bátor voltál, megoldottad a
problémát… Megsérültél fizikailag és kicsit lelkileg, de ne add
fel… Hogy mi az álmod? Azt magad sem tudod, de ezzel
mindannyian így vagyunk. A másik ügyed sem olyan
bonyolult, mint hiszed… Talán nem emlékszel rá, de ért
valami lelki hatás, és ennek következménye, hogy
begörcsölsz… Nem egyedül te vagy így ezzel, hallottam
ilyesmit mástól is… Orvosilag ezt úgy nevezik, hogy
vaginizmus. Ez nem betegség. Ha egy fiú szeret, és nyugodj
meg, lesz ilyen, hiszen gyönyörű nő lettél, türelmesen kivárja,
amíg ez a szorongásod feloldódik és utána minden remekül
fog menni… És ha egyszer átélted az ölelés igazi élményét,
örömed leled majd benne… Már mondtam neked, hogy ezt
tanulni is lehet és kell. Sokan azt hiszik, tudják, pedig csak
akkor ismerhetik meg, ha közös megértéssel és szeretettel van
egymás iránt két ember… Hidd el, nem papolni akarok,
hiszen tudom, bölcseket mindenki tud mondani… De nem
késtél le semmiről… Ne akard mindenáron követni a körötted
élők példáját. És tudod, néha egy kis ital is jót tehet.
Feloldódik a szorongásod, kevésbé figyelsz oda arra, ami
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bénít, és ha egyszer megjön az étvágyad, akkor már a másik
gonddal kell esetleg szembenézned: hogyan korlátozd… elég
rád nézni, hogy az ember lássa, te aztán nem vagy halvérű…
Annának nagy kő esett le a szívéről, és hálás volt a
sorsnak, hogy olyan barátnője van, mint Tenkné, aki nem
méltatlankodik, nem a fejét csóválja, hanem magyarázatot ad
arra, amiben ő elveszetten bolyong.
Ismét felszabadultabban nevetett.
De sok türelme nem volt, hogy kivárja azt a nagy
szerelmet, ami majd mindent megold, helyére rak az életében.
Tanulni, tapasztalni akart. Úgy vélte, csak akkor talál
magának megfelelő, elkábítható, felé akár házassági
szándékkal közeledő fiút, ha az adott pillanatban nem görcsöl
be, ha a fiúnak a tőle elvárható élményt képes nyújtani.
Bizalmas pillanatban kérdezgette Évát, hogy vele ez
hogyan zajlott le, közben mit csinál, például a fiúét a szájába
veszi-e, és hagyja-e, hogy a fiú a két combja közé bújjon. – Te
még ezt nem csináltad? – Őszintén szólva nem, mert… mert
olyan undorítónak tartom. – Ne hülyéskedj! Nincs abban
semmi… és a pasik nagyon élvezik… Persze a pasinak
olyannak kell lenni, meg a szerszámának is… És persze csak
az elején vagyok rá hajlandó… azt, hogy innen ki, oda be,
aztán fordítva, na, ahhoz nincs étvágyam… És tudod,
milyenek a pasik!… Szinte mindegyik szeret egy kicsit
malackodni… és ha nem élvezed is, úgy kell csinálni, mintha,
hadd legyen meg az örömük… Hát mondjuk egy akkorával
megbirkózni, mint a hosszú Kovácsé, nem kis feladat, de elég
izgi… – Te láttad már az övét? – Éva nevetett: – Tánc közben
hozzám nyomta… Ha te lemondtál róla, lehet, hogy egyszer
szembenézek vele, ha úgy adódik…
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Anna irigyelte Évát, hogy így tud ezekről a dolgokról
beszélni, és nem veszi a lelkére, ha valami nem úgy sikerül,
mint ahogy elképzelte. Újra arra gondolt, mégis Szőke
doktorral kellene átmenni a tűzkeresztségen. Tapasztalt férfi,
ő majd megoldja a közben adódó problémákat…
Én sose szoktam elbujdosni

Szőke doktor talán megérezte, hogy kellemes feladat vár
rá, mert a folyosón szélesen a lányra mosolygott: – Anna, egy
fontos ügyben beszélnem kell magával… – Anna delejesen
sugárzott: – Én sose szoktam elbujdosni a doktor úr elől – és
ígéret volt a hangjában.
A találkozás után néhány napig nem adódott olyan
helyzet, hogy ne lett volna beosztva az urológián mindenre,
de leginkább Szőke doktor körmére tüzetesen felügyelő
Sándor Julianna is.
Éjféltájban szólalt meg a telefonban Szőke doktor. Az iránt
érdeklődött, át tudna-e ugrani hozzá. Anna a kórházban nem
akart ügybe bonyolódni, hiszen az ördög nem alszik: sokáig
nem maradhat el, bármikor keresheti az ügyeletes orvos, mint
ahogy az urológián is adódhat valami, ami miatt Szőke
doktornak ugrania kell. És nemcsak erre kellett gondolnia,
hanem Julira is. Ha kitudódna a dolog, Juli hatalmas patáliát
csinálna a nővérszálláson és a kórházban.
Szeretett volna valamit, de következmények nélkül.
Kézcsókkal fogadták: – Mindig szájtátva nézlek, amint
suhansz a folyosón. Egyre szebb vagy, Anna. – Lehet, hogy
csak magának tetszem, doktor úr, kérem. – Ne csináld, tegezz
vissza. – így izgalmasabb, drága doktor úr. Tényleg, kérdezni
akartam már, a maga szíve sose fáj? – Az egész baloldalam
zsibbad, és csak te tudnád meggyógyítani. – Rögtön lebabázok
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– kacagott kihívóan Anna. – Remélem, tőlem! Tudod,
egyáltalán nem bánnám, ha szülnél nekem egy édes kislányt.
Egyesek azt mondják, én sem vagyok utolsó… te viszont
maga a tökély… Ha mi ketten összeillesztjük a genetikai
állományunkat, abból csoda születik… – Már csak az a kérdés,
hogy összeillesztjük-e.
– Látod, Anna, ezt is szeretem benned… még orvosok is
azt mondták volna, hogy összeillesszük, vagyis felszólító
módban… – Miért, nem mondtam helyesen? – Te mindent
helyesen mondasz, mert van hozzá érzéked… Rád nézek, és
elvesztem a józanságom…
Anna időben kigombolta köpenye két alsó gombját. Leült,
lábát keresztbe vetette, combközépig megvillant fehér bőre. –
Iszunk egy kortyot? – Ha annyira sajnálja, hogy többet nem
ad, muszáj beérnem egy korttyal. – Te engem hergelsz? – Ön
megközelíthetetlen, komoly férfi, én doktorom. – Ebben sok
igazság van… de ha meglátom a hosszú nyakad, a Rodin által
formált fejed, sugárzó arcod, tatárosan villanó szemed… Na,
igyunk a kórház legszebb nőjére. – Elég kicsi ez a kórház.
– Na, jó, Miskolc legszebbére, és ne légy telhetetlen.
Anna cigarettát kért. – Tudja, min gondolkodtam?… Azon,
hogy mennyire nem pendülünk mi egy húron. Ugyanis ha
olyan elképzelése lenne, hogy meg akarná puszilni a számat,
kivételesen hagynám. – Tévedsz, drága szívem, mert
egyfolytában ezen jár az agyam. – De csak puszit
engedélyezek.
Szőke doktor sok puszit adott a lány ajkára, aztán
megcsókolta. Anna úgy csókolt vissza, hogy Szőke doktorral
megindult a megyei kórház. – Üljön le, üljön le! – mondta,
amikor érezte, hogy a doktor úr keze a melle után már a
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combján matat.
Szőke doktor visszaült, ismét töltött a konyakból a
poharakba. – Figyelj ide, szívem, van egy nagy tervem, ami
rövidesen megvalósul… Kicsi nekem ez a város. Túlságosan
vidéki. Felmegyek Pestre. Egyelőre a Szövetség utcai kórház
urológiai osztályára, aztán majd tovább… És szeretném, ha
velem jönnél. – Van, aki menjen a doktor úrral. –
Megismétlem, szeretném, ha velem jönnél. – Most rögtön
vagy ráérek előtte gondolkodni rajta? – Eljössz velem? – Mint
micsoda? – Mint egy okos nő, aki tudja, hogy előre semmit
nem lehet kiszámítani. – És mi az ára? – A szerelemben az a
szép, hogy mindenki annyit ad, amennyi, s közben tudja,
hogy amit ad, megfizethetetlen, ezért nincs, nem is lehet ára. –
A szerelemben biztosan. – Nem hívnálak, ha nem volnál
számomra fontos.
Az ajánlat összezavarta. Ha igent mond, azzal másra is
igent mond, és az olyan lenne, mintha azért mondana igent,
hogy elvigye magával Szőke doktor. Fogalma sem volt,
hogyan döntsön, mit tegyen. Legjobb lenne kimenekülni a
helyzetből. Szőke a lány elé lépett, magához húzta és
szenvedélyesen megcsókolta. Ebben a pillanatban kopogtatás
nélkül benyitott az ügyeletes ápolónő, és kérte a doktor urat,
hogy gyorsan jöjjön a hatos kórterembe.
Annát feldúlta ez a leleplezés. – Na, holnap már mindenki
tudja, hogy új rimája van a doktor úrnak. – Hülye liba ez az
Eszter! Kopogtatás nélkül benyit… Mindegy, ne törődj vele,
úgyis elhúzzuk innen a csíkot.
Átsietett a szemészetre, a szobájába ment, idegesen
rágyújtott és kavargott benne minden. Miért van az, hogy
bármibe fog, rögtön problémával jár? És nemcsak azt érezte
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bajnak, hogy a nővér rájuk nyitott, hanem az ajánlatot is.
Tenkné megmondta, hogy bátornak és kezdeményezőnek kell
lenni. És igaza van. De most mit tegyen? Mit döntsön? És
egyáltalán: komolyan vegye-e az ajánlatot vagy ez csupán
csali.
Ezt a kérdést nem akarta megválaszolni, hiszen
eredendően az volt a terve, hogy Szőke doktorral
„végrehajtat” valamit. De úgy látszik, ez nem olyan egyszerű
a következmények miatt. Innen elmenni? A bizonytalanba?
De hát itt mi a biztos? Ide mi vagy ki köti?
Én bosszúálló vagyok

Két nap múlva Sándor Julianna kereste. Megkérte Csörsz
Icát, menjen ki néhány perce, mert négyszemközt szeretne a
szobatársával beszélni. Anna sejtette, miről lesz szó. A
rosszullét kerülgette. Juli nem hisztériázott, csöndesen beszélt:
– Tudod, Anna, én rááldoztam két évet Szőkére. Tisztában
vagyok vele, hogy milyen. Mégsem mondok le róla éppen
most, amikor lehetőség kínálkozik arra, hogy talán közös
sorsunk legyen. Ha megtudom, hogy lefekszel vele, kitépem
az összes hajad és elterjesztek rólad olyat is, amit magam sem
hiszek. Hallottam egyet s mást, figyellek évek óta. Én
bosszúálló ember vagyok. Ha elrontod az én játékom, egyszer
megbüntetlek, ebben biztos lehetsz… Nem holnap és nem
holnapután, de egyszer biztosan, amikor nem számítasz rá…
És a büntetésem végzetes lesz. Szép vagy és fiatal, lehet még
ezernyi pasid. Ha főorvosra vágysz, az is összejöhet neked. Én
nem vonok kétségbe semmit. Egyikünk sem tudja előre a
sorsát, de amit mondtam, vésd alaposan a fejedbe. És ez
maradjon köztünk. Te nagyon szeretsz fecsegni. Most próbálj
lakatot tenni a szádra, a saját érdekedben. Megértettél?
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Anna hosszan nézett rá: – Csak azért mondom, hogy
világosan láss… Juli, nem nekem kell a doktor úr, hanem én
neki, tudom, hogy játékszernek… Hát nem fog rajtam
babrálni. Akad ehhez neki más bőven. Azokat sorra mind
megfenyegetheted, nem kevésbé veszélyesek rád, mint én. De
köztük és köztem van egy óriási különbség: a doktor uradnak
soha egyetlen szavát nem hittem el… Te is csalódni fogsz
benne… – Az az én dolgom. – Már rég lefekhettem volna vele,
csak rajtam múlt, de nem tettem meg, mert… mert szemét
pasinak érzem. Csak annyit mondhatok: jó étvágyat hozzá. –
Juli is félt attól, amit Anna megfogalmazott. Kiviharzott a
szobából.
Anna az ablakhoz ment, kinézett a kora tavaszi délutánba:
a nővérszállással szemben lévő kis játszótéren, anyukák
felügyelete mellett, három-négyéves gyerekek futkostak.
Irigyelte őket. Ismét azt érezte, hogy semmi rosszat nem tett,
más mégis gyerekként kezeli, akit következmények nélkül
fenyegethet, illetve arra figyelmezteti, hogy maradjon meg
gyereknek, ha nem akar magának rosszat. Igen, az apja is azt
mondta, ki ne merje nyitni a száját.
Jó, nem megy el Pestre. Nem is akart. Idegen és magányos
lenne ott, barátok, ismerősök nélkül, kiszolgáltatva Szőke
kénye-kedvének. A doktor urat is akkor lássa, amikor a háta
közepét. A problémáját pedig előbb vagy utóbb majd
megoldatja mással.
Nem ez keserítette el. Ismét ellenséget szerzett olyasmi
miatt, amit nem ő kezdeményezett, nem ő akart. Ismét és újra
nem tudta, hogyan boldoguljon, miként alakítsa a sorsát.
Talán lázadnia kellene, a Juli-féléknek a képükbe vágni, hogy
előbb nézzenek a tükörbe, aztán ugassanak, és minden
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fenyegetés ellenére megtenni valamit, ami kockázatos. De
nem állt mögötte senki, és gyengének, támasztalannak érezte
magát ahhoz, hogy bármivel szembeforduljon, ami előre
kiszámíthatatlan.
Vásárnap elment Évával a Kossuthba. Nem volt hozzá
kedve, de Éva erősködött, hogy ne savanyodjanak otthon.
Tudta, hogy a titkait Évára bízhatja. Elmondta neki Szőke
ajánlatát, és Sándor Juli reagálását. – Nehogy megijedj egy
ilyen nagypofájútól. Ráakaszkodott Szőkére, és azt hiszi, hogy
neki találták ki a farkát, miközben tudjuk, hogy a doktor urat
miféle fából faragták… És Juli mi a szart tudna ellened tenni?
Ki ő? Egy senki ápolónő. Majd ő megtép! Az édesanyját tépi
meg. Nem úgy van ám az, Anna. Egy biztos, én a te helyedben
nem mennék Budapestre… Ott minden más, mint itt, ahol
rengeteg embert ismersz, és mit majrézol, lesz neked olyan
pasid, hogy mindenki csak pilácsol... Te világi jó csaj vagy! És
én egyetértek veled, igenis fogj magadnak egy mérnök
krapekot, örülhet a faszi, hogy ilyen nője, felesége lesz… A
szépségnek a világon mindenütt ára van, érted? Fizettesd
meg, a kurva anyját a sok szarházinak.
Anna
ezért
szerette
Évát:
mindent
világosan,
problémamentesen látott, nem ijedt meg és nem bonyolította
túl a dolgokat. Örült, hogy beavatta a titokba, könnyebb lett a
lelke.
Üldögéltek a Kossuthban, és egyszer csak feltűnt Lázár, aki
árnyként létezett Anna mellett. Táncoltak. És a régi nótát fújta:
vágyódik Anna után, mert ő az egyedüli nő, akivel el tudja
képzelni a szerelmet, minden más lányban csalódott. – Jaj,
Jóska, hagyd már ezt a rizsát… Annyi lány van az egyetemen.
Ahogy tapasztaltam, kapsz pénzt otthonról, meghívod
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valamelyiket vacsorázni, aztán máris sínen, mi több: ágyban
vagytok… – De nekem ahhoz érezni is kell valamit… anélkül
nem megy… – Dehogynem! Egy férfinak minden
valamirevaló nőre bekeményedik… legalábbis ezt mondják az
ebben járatosak. – És te nem vagy járatos? – Hülyeségekre
nem válaszolok. – Annyira szeretném, ha mégis
meggondolnád magad… Tudod, Kocsis Ervin azóta is henceg,
hogy micsoda csaj vagy az ágyban… – Az ilyen srác az én
szememben senki mocsok, legszívesebben leköpném. – Ervin
azt mondta, megmutatja a véres lepedőt, amelyen… – Te
hiszel ilyen idiótának? Véres lepedő! Milyen biológiai
ismereteid vannak neked? A perforáció nem jár mindig vérrel,
vagy ha mégis, cseppnyivel, és nem egy literrel, amennyit
Kocsis menstruáló nője hagyott a lepedőn…
Lázár nem hitt neki, mert az érdeke azt kívánta, hogy igaz
legyen, amit – állítólag – Kocsis mondott. És ezt látszott
igazolni a múlt emléke is… Anna azon a szilveszterestén
rimánkodás nélkül mindent ledobott magáról, teljes
díszkivilágításban… Ha egy lány szűz, nem viselkedik így…
Csak ő volt akkora barom, hogy bekapta ezt a babapiskótát.
Látott ő éppen elég fiút Anna körül sündörögni, és ahogy neki
nem állt ellen, úgy azoknak sem… És ő igenis be fogja
bizonyítani neki, hogy férfi, hiszen elég, ha csak rá gondol, és
máris ágaskodik mindene…
Többször táncoltak, és Lázár megemlítette, hogy az
egyetemen április elején évfolyam-est lesz, szeretné, ha Anna
ráérne, mert iszonyúan jó bulinak ígérkezik… Megállapodtak,
hogy Lázár keresi telefonon.
Szerette volna hazakísérni, de Anna elutasította az
ajánlkozását. A rendőrlámpánál elbúcsúztak. – Ezt a Lázárt
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nem tudod levakarni magadról – nevetett Éva. – Lehet, hogy
nem is akarom… valamire mindenki jó – rejtélyeskedett Anna.
Kívánom, most nagyon kívánom!

Elment az évfolyamestre. Sokan kérték táncra. Lázár
kihívta a folyosóra, és könyörgött, ne menjen haza, az egyik
sráctól elkérte a tapolcai villájuk kulcsát, menjenek ki oda. –
Majd meglátom – mondta Anna. Lázár szerette volna, ha az
utolsó esti busszal indulnak, de Anna szórakozni akart: – Ne
nyúzz egész éjszaka! Kimegyünk, rendben van, kimegyünk,
de csak a hajnali járattal. Holnap nem kell dolgoznom, kint
maradhatunk délutánig.
Lázárt felajzotta a lehetőség. A büfében pálinkát kért, itatta
a lányt. Anna maga is szeretett volna ellazulni, ami egyre
jobban sikerült neki. Lázár állandóan smárolni akart, és bár
fékezte magát, halálra idegesítette, hogy Anna másokkal is
táncol. Persze, alaposan kimerül, aztán majd nyafog, hogy
inkább hazamegy a nővérszállásra – bosszankodott.
Még sok idő volt a hajnali buszig, de Lázár már
szorgalmazta, hogy menjenek ki a megállóba. – Nem jobb, ha
hazamegyek a nővérszállásra? Az csak tíz perces út, amikor
nincs forgalom. – Megígérted, Anna, hogy kimegyünk… –
Tudod, mennyire utálom az erőszakoskodást. Fázom és
elfáradtam. – Meglátod, minden milyen isteni lesz. – Elment a
kedvem. – De… de te ezt az este kifejezetten megígérted… –
Rendben van, essünk túl rajta, csak ne mássz rám, mindenki
látja…
A Tapolcára tartó buszon zötykölődtek. Lehűlt a levegő.
Összebújtak a kettős ülésen. A buszmegállótól messze volt a
ház. Rögtön nem is találták. Aztán kiderült, hogy még csak
félig van készen. Az egyetlen, hevenyészetten berendezett
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szobában hideg volt. – Itt megfagyunk – nyűgösködött Anna.
– Majd összebújunk és melegítjük egymást. – Nem tudtál
valami rendesebb kéglit szerezni? Itt még megmosakodni sem
lehet, jéghideg a víz.
Lázár csókolta. Anna igyekezett belefeledkezni az
eseményekbe. A pálinka hatása már elpárolgott belőle, de túl
akart lenni a dolgon, ezért csak erre koncentrált. Lázár segített
vetkőznie. A más által használt ágyneműbe nem szívesen bújt
be, ráadásul vacogtatóan hideg volt.
Magára rántotta a paplant. – Gyere már, mert megfagyok,
gyere! – Lázár leráncigálta a ruháját, és bíztató jelekkel bújt
Anna mellé. Rögtön átölelte és magához szorította: – Érzed,
mennyire kívánlak? – Ne beszélj, csak csókolj! Jóska, csókolj
mindenütt! – Kár, hogy a szüzességed nem én kaptam meg. –
Te kapod meg, biztos lehetsz benne, hogy te kapod meg, mert
még szűz vagyok. – Ezt komolyan mondod? – Tapasztalni
fogod. – Akkor kellene alád egy törölköző… – Hagyd a
francba, legfeljebb egy kicsit összevérezzük a lepedőt. – Nem,
várj, rögtön hozok egy törölközőt.
Lázár kiugrott az ágyból, és keresgélni kezdett: – Jóska,
hagyd a francba, ne szarakodj, gyere, gyere már! –
türelmetlenkedett Anna, mert nem érzett görcsöt az ölében és
bízott benne, hogy most végre sikerül… Akármilyen is lesz,
túljut rajta.
A törölköző gyűrött és használt volt, ráadásul nyirkos
hideg. – A fenébe, megfagyok. Gyere, csináld! – nyitotta szét a
combját Anna. A vacakolástól Lázár kissé elkókadt. – Rögtön,
csak átmelegszem. – Mondtam, hogy hagyd ezt az ócska
törölközőt… Megint itt hagysz szűzen. Gyere! Gyere! – Várj
egy kicsit, ne türelmetlenkedj. – Másfél éve várok! Azt
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akarom, hogy csináld! Azt mondtad, kívánsz! Tessék, itt
vagyok, azt csinálsz velem, amit akarsz. – Csókolózzunk, és
akkor majd ismét… – Nem érzek semmit. A fene egye meg,
dugjál már meg!
– Anna, ne így… így ez nem megy… – Kívánom, most
nagyon kívánom! És nagyon akarom! Csináld! –
Szétsmárollak. – Én azt akarom. Gyere, csináld, gyere! Megint
nem megy?
– Rögtön, mindjárt.
Nem akart úgy kikelni a mocskos ágyból, hogy ő maga
nem lesz mocskos. Mocskos akart lenni, összemocskolt… –
Gyere, a számba veszlek!
Anna gyakorlatlan volt, de túl akart lenni a nyomasztó
érzésen, ami eddig kísértette, ami felidéződött benne…
Kapkodás
lett
minden,
amit
csináltak,
kölcsönös
türelmetlenség és görcsös akarás… Lázár valamennyire
magához tért, és kísérletet tett. – Miért nem csinálod?! –
kiabált Anna. – Pihenjünk egy kicsit. Nyugodj meg. – Azt
akarom, hogy megkefélj!
Körömmel kaparta Lázár vállát, hátát, kiharapta a száját.
Tépte a fiút. Szándékosan hajszolta magát. – Most csókolj
mindenütt, most csókolj! – Anna dobálta magát. Már nem
érdekelte a koszos ágynemű, a hideg, csak egyet akart: átélni
az orgazmust. És sikerült neki. Megfeszült, sikoltozott, kiabált,
és két kézzel az öléhez nyomta Lázár fejét. – És most gyere!
Tegyél a magadévá, mint azt a kis kurvát, akit a nyáron
keféltél… – Nem keféltem a nyáron senkit, csak mondtam… –
De én akarom! Csináld!
Lázár ilyen viharról még nem is hallott. Ilyen észveszejtő
gyönyörről, és szeretkezni-akarásról. Megbénította ez a dühös
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vágy. Vérzett a háta, a combja, és összevérezte Annát, és talán
ez juttatta abba az állapotba, hogy alkalmatlan lett a
szeretkezésre. Anna még gyötörte, könyörgött neki, de nem
jutottak semmire.
Végül a lány kimerülten hasra fordult és elaludt. Lázár
megszégyenülten simogatta a fenekét, a combját. Akárhova
nyúlt, kemény formákat talált, egy isteni huszonegy éves
meztelen lányt, aki csodálatosan őrjöngött, akit, majd ha
felébrednek, a magáévá tesz… Végre olyan erekciót érzett,
hogy azt hitte, szétrobban. Próbálta a hason fekvő Annát
felébreszteni, megfordítani, de úgy elaludt, mint akit
agyonvertek. Álmában ösztönösen mégis védekezett, felhúzta
a két combját, karját maga elé fonta, és összevérzett testtel
aludt, mint akit agyonvágtak. Lázár kitakarta, mellé térdelt,
nézte és elég volt néhány heves mozdulat, hogy kiszakadjon
belőle minden…
Dél körül ébredtek. A nappali fényben, a józanság
világosságában annyira kiábrándítóak voltak a körülmények,
a hajnalban történtek, a mosdatlanság és a bemocskoltság,
hogy eszükbe sem jutott a szeretkezés. Dideregve öltöztek.
Felszálltak a buszra, és ebben a lelki és fizikai állapotban
Lázár megbocsáthatatlanul nem kísérte haza a lányt, hanem
leszállt az egyetemnél, Anna pedig dideregve hazatért a
nővérszállásra, ahol hosszan, nagyon hosszan zuhanyozott és
közben pityergett, aztán lefeküdt, beállította az óráját másnap
reggel ötre, és álomba sírta magát.
Kétrészes, tűzpiros fürdőruha

Lázár eltűnt, mint impotens szamár a ködben. Úgy látszott,
ismét szégyenként takargatja kudarcát, pedig Anna nem
neheztelt rá. Sőt, ha már belevágott a kísérletezésbe, szívesen
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folytatta volna – jobb híján – Lázárral. De nem annyira, hogy ő
nyomozzon utána. A történteket mindenesetre elmesélte
Évának, aki lesajnálóan azt mondta, ahogy kutyából nem lesz
szalonna, úgy Lázár kukimukijából sem farok, jobb, ha a
homokozóban idétlenkedik…
Eltűnt Szőke doktor is. Annyit sem mondott, hogy bakfitty.
Sándor Juliannát magával vitte. Hogy milyen minőségben,
arról Annának fogalma sem volt, Juli pedig nem avatta be a
titkaiba.
Éva papírt lobogtatva kereste Annát: elintézte, hogy az
idény elején, júniusban kéthetes siófoki nyaralásra
mehessenek. Anna boldog volt, még soha életében nem járt a
Balatonnál, nem nyaralt. Fogalma sem volt, milyen élmény,
hogy naponta háromszor csak le kell ülni a terített asztalhoz,
és nincs más dolga, mint lubickolni a vízben, süttetni magát a
nappal.
A vizsgái sikerültek. Matematikából éppen csak átcsúszott,
de elvégezte az első osztályt, és ez jó érzéssel töltötte el,
megerősítette az önbizalmát. Vásárolt egy tűzpiros, kétrészes
fürdőruhát. Tudta, hogy fekete hajához a piros szín nagyon
illik. De ha esetleg valaki más véleményen lenne, a biztonság
kedvéért egyrészes ciklámen színűt is beszerzett. Éva előtt
rögtön mindkettőt felpróbálta. A barátnője úgy látta, hogy
egyikben dögösebb, mint a másikban.
Csak az indulás előtti napon ment ki Sajópetribe, az
édesanyjához, és közölte, hogy két hétre a Balatonhoz megy
nyaralni. – Na, ott aztán kurválkodhatsz kedvedre – szögezte
le keserű indulattal Margit, akinek a nyaralás abból állt, hogy
kiteregette a mosott ruhát a kertben. – Én naponta főzök,
mosok, takarítok, ellátom az állatokat! Tetű, mocsok, szar élet!
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Te meg… hát igen, te helyesen döntöttél, kishúgom, amikor
elhúztál innen a picsába…
Gyereket várt, jól megvolt az urával, mégis szüntelenül azt
érezte, hogy hiányzik valami az életéből, valami olyasmi, ami
Annának fölösen megadatott: szórakozás, férfiak, szabadság,
önállóság, fény, divatos ruhák. Mélységesen elítélte Anna
életvitelét, mert kimondhatatlanul irigyelte.
Az üdülőben zuhanyozós szobát kaptak. Ötpercnyi sétával
értek a strandra. Anna nem tudott úszni, de nem is kellett,
csak jókora gyaloglás után ért a dereka fölé a víz. Sokat
pancsoltak és napoztak. Este a szállodasoron lófráltak, aztán
felfedezték a Hableányt. Rideg, sivár építmény volt, akárcsak
a Katowice, de olcsó; modern zene szólt és sok, ismeretségre,
gyors kalandra vágyó fiatal gyűlt össze. Rendeltek egy kólát,
hallgatták a zenét, táncoltak és próbáltak ellenállni az
ajánlatoknak.
Egyik nap a strandon Varga Sándor telepedett a
pokrócukra. Ő is lent nyaralt a mennyasszonyával. Annán
éppen a kétrészes falatnyi piroska volt, a nedves anyagon
sejtelmesen
átütött
dús,
kétoldalt
kikandikáló
szeméremszőrzete, sokat ígérően domborodó Vénusz-dombja.
Varga nagyot nyelt, és azt mondta, isten ujját látja abban, hogy
itt összefutottak, Miskolcon feltétlenül keresni fogja.
Éva viharosan bepasizott. Csak hajnalban ért haza,
felköltötte szobatársát és töviről hegyire mindent elmesélt.
Bíztatta barátnőjét, hogy ő is csapjon a lovak közé, és dobja el
a gyeplőt.
Megpróbálta. A forró éjszakában tánc közben több klassz
sráccal smárolt. Egy magas, fekete hajú, izmos, szívdöglesztő
egyetemistával pedig, akinek azt mondta, hogy ő is
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egyetemista, hajnalig ült a tóparton. Annán sötétkék, fehér
aprópettyes, pánttal a nyakában megkötött ruha volt,
szabadon hagyta barna, meztelen hátát. A fiú fehér
farmernadrágot, citromsárga pólót viselt. Elmesélte, hogy
versenysportoló, egy úszóklub tagja, az egész nyarat a
Balatonnál tölti, vitorlással bemennek a tó közepére, a
kristálytiszta vízbe fejeseket ugranak, másnap menjen vele
Anna, szeretné, ha látnák a barátai, milyen gyönyörű lánnyal
ismerkedett meg. – Miért vagy te ilyen szép? – kérdezte a fiú,
és kioldotta a ruha masniját. Anna benyúlt a pólója alá,
simogatta izmos hasát, mellkasát, vállát, és legszívesebben
széttépte volna. Hagyta magát fogdosni. A fiú kigombolta a
nadrágját és bevezette a kezét: forrót és csodálatosat
markolt… De amikor a fiú szerette volna megszabadítani a
bugyijától, felállt és elszaladt. Félt olyan kalandba
bocsátkozni, amitől csak az ő szíve törik össze.
Az üdülő földszinti szobájában laktak. Nyitva volt az
ablak. Betódult a hajnali, friss levegő. Könyökölt az ablakban,
és bánta, hogy nem hagyott mindent. Feldobottan
megérkezett Éva. – Gyere, lubickoljunk egyet. – Most? –
Csupaszon akarok fürödni!
Csak köntöst és törölközőt vittek. Izgató élmény volt a
meztelenkedés. – Olyan jó volna, ha most jönne két srác, két
fantasztikusan jó srác, és itt fetrengenénk a vízben… és… és
mindent csinálnának velünk felváltva… – sikoltozott Éva.
Álomszerű gyorsasággal teltek a napok. Visszautazáskor a
turnusváltás miatt a vonaton az utasok egymás lábát taposták.
Egy harminc év körüli szőke, halálosan jóképű pasi át akarta
adni a helyét Annának, de a lány nem fogadta el. Éva leült,
Anna pedig beszélgetett a férfival, aki Némethy Gáborként
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mutatkozott be.
Pesten javasolta, hogy töltsenek el nála két-három napot,
vagy ha ez a megoldás nem elfogadható, szállodai szobát vesz
ki nekik, megmutatja a főváros nevezetességeit. Anna azt
mondta, sajnálja, de holnap már dolgozniuk kell.
Éva győzködte, hogy maradjon, mert ez a legjobb képű
pasi, akit életében látott, Anna megcsinálhatja vele a
szerencséjét: – Én Miskolcon mindent elrendezek.
Megmondom, hogy Pesten rosszul lettél és ott kellett
maradnod két napra egy rokonnál, ha ugyan látunk még
egyszer Miskolcon. – Nincs is Pesten rokonom. – Ez a pasi
több mint rokon. Isten ajándéka. Te Ani, ahogy ez néz. Ahogy
beszél hozzád. Magas, izmos, a szeme, a haja… tisztára
bezsongató… – Most láttam életemben először, csak nem
képzeled, hogy ebben a nagyvárosban vele maradok…
A férfi kérte, hogy későbbi vonattal induljanak. A
megőrzőben lerakták a csomagokat, és kimentek a
Margitszigetre. A Nagyszálló kerthelyiségében ültek le.
Némethy konyakot, fagylaltot, süteményt, kávét rendelt. Éva
azt mondta, a Rózsaligetben várja őket.
A férfi nem tudott betelni a lebarnult, csupa ragyogás
lánnyal. Azt kérte, tegeződjenek, és ha már Anna nem is
marad, adjon egy telefonszámot, ahol elérheti, mert
beleszeretett első látásra, és nem tud nélküle élni. Kéz a
kézben keresték meg Évát. – Úristen, de szép pár vagytok! –
egyengette az utat. Anna hátravetett fejjel nevetett, haja
villámlott a fényben, melle kifeszült a kék selyemblúzban.
Tudta, hogy ilyenkor nagyon édes.
A Keletiben búcsúzáskor a férfi megpuszilta: – Magaddal
viszed a szívemet – súgta, miközben egy pillanatra magához
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ölelte a lányt.
A csodákhoz kevés

Anna reménykedett, mert remények nélkül nem lehet élni.
Néha bízott, máskor meg kételkedett abban, hogy a sorsa
kedve szerint alakul. De a csodák elhúzódtak tőle. Illetve úgy
érezte, hogy kevés a csodákhoz. Nem volt benne annyi
felhajtóerő,
hogy
vakmerően
nekimenjen
a
kiszámíthatatlannak. Mert nem voltak szélsőségek között
csapongó álmai. Jó akart lenni, hogy jók legyenek hozzá.
Tisztességes, hogy tisztességesek legyenek vele. Becsülettel
dolgozott, mert úgy látta, hogy az így végzett munkát
elismerik, jutalmazzák. Ennek része volt a balatoni üdülés is.
Lehet, hogy az álmai felkapják, ha vele álmodja azokat valaki.
De ez nem történt meg, így maradt a beilleszkedés, az
elfogadottság lehetősége és határai.
A nyaralás után környezetét fénytelennek, de legalább
megszokottnak érezte, amelyben biztosan mozoghat. Ica
lelkesen újságolta, hogy mennyasszony és rövidesen férjhez
megy. Anna örült a hírnek, és egy kicsit irigyelte, de arra
gondolt, annyi idős korára, mint Ica, talán ő is elkel. Vajon kit
kap szobatársnak? Megérti-e majd magát azzal is úgy, mint
Csörsz Icával.
Másnap reggel hatra ment dolgozni. A vizit után szólt neki
Glóner doktornő, hogy telefonon keresik. Anna sok
mindenkire gondolt, de a pesti ismerősre semmiképpen.
Hangja, mondatai felidézték a margitszigeti élményeket,
amelyek álomszerűen lebegtek benne, pedig csak egy nappal
korábbiak voltak. – Bennem élsz, kitörölhetetlenül – mondta a
férfi. Anna nem hitte el, hogy kitörölhetetlen lehet egy
férfiban, mert eddig ezt nem tapasztalta, nem élte át. Kételyei
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lemetszették a szárnyát, bukdácsolt a földön: – Nehéz nekem
az ilyen nagy szavakban hinnem. – Ha magadban nem,
legalább bennem higgy.
Anna abban nem hitt, aminek látta magát a tükörben, és
elhárította a telefonáló közeledését. Mások füle hallatára
különben is nehéz lett volna megmutatni magából azt, amit
maga homályosan vagy sehogyan sem látott. És ami talán
nem is létezett, csak a férfi el akarta vele hitetni.
Gyakran két műszakot végigdolgozott, mert sokan mentek
szabadságra. Kevés idő maradt a szórakozásra, olyankor is
legfeljebb a közeli Katowicébe ugrott át. Szabadnapon kiment
a tapolcai strandra, szerette volna konzerválni azt a
barnaságot, amelyet a Balatonnál szedett össze. És mit ad
isten, ismét találkozott Kovács Károllyal. A fiú meghívta egy
sörre, és úgy beszélgetett, mintha tavaly nyáron nem történt
volna olyasmi, amit valahogyan illett volna lezárni.
Kovács nem pepecselt a múlttal, így azzal sem, hogy akkor
fogadkozott, szándékai komolyak és az oltárig vezethetnek,
ha a kedvére tesz Anna. A lány tudta, hogy nem igazán
sikerült az a bizonyos együttlét. Hogy kinek a hibájából, nem
elemezgette. És nem is figyelt volna oda Kovács újabb
dorombolására, ha közben alakult volna valami az életében.
De továbbra is facér volt.
Éva jót mulatott hosszú Kovács feltűnésén. – A maga
módján kedvesen pofátlan alak – mondta nevetve.
Néhányszor közösen elmentek szórakozni, de Kovács inkább
csak Annával járt a strandra, a Pipacs bárba, a Kossuth
sörkertbe. A programok egy jó megjelenésű férfi oldalán
Annának önképe visszaigazolását szolgálták.
De csak a programok. Már nem bízott Kovácsban és az
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ígéreteiben. Mondhatott neki bármit, az Évától eltanult
cinizmussal válaszolt. Amikor Kovács pedzeni kezdte, hogy
meg kellene próbálni folytatni azt, amit tavaly elkezdtek, de
nem fejeztek be. Anna nevetett: – Karcsi, te örömed leled a
próbatételekben? – Ha te vagy a jutalom.
Lebarnulva,
a
kétrészes
piros
fürdőruhájában
gondolatébresztő volt. Ha este találkoztak, és a lány felvette
fehér, vékony lenvászon ruháját, amelyet a derekán aranyöv
fogott össze, a haját pedig a homlokán körbefutó vékony
aranyszalag, és alakját megmagasította a tűsarkú
aranyszandál, Kovács még inkább bevadult. Ösztökélte az is,
hogy ilyenkor mindenki megbámulta a partnerét. Tündéri
jelenés volt. Kacagása tovább szépítette, és azt a benyomást
keltette, hogy elérhetetlen.
Anna többszöri kérlelés után arra gondolt, talán most
sikerül, amit régóta tervez: néhány hónap múlva huszonkét
éves lesz, és ideje volna átesni a tűzkeresztségen. Kovács
egyszer már bebizonyította, hogy fontos pillanatokban is
megőrzi keménységét, szemben Lázárral, aki éppen akkor
veszíti el. A fiú megkérdezte Sajószentpéteriben lakó barátját,
Kiss Ferencet, hogy adott esetben egy délutánra kölcsön adnáe a lakását.
Anna biztosra akart menni, megkérte hosszú Kovácsot,
hozzon konyakot az ellazuláshoz. Kocsival mentek ki. Fülledt
meleg volt, estére vihart jósolt a meteorológia. A ház körül
alélt virágok pompáztak, a szobában a vetett ágy és a
kikészített törölköző arról árulkodott, hogy Kovács nem bízott
semmit a véletlenre.
Ablakot nyitottak. A baromfiudvarból behallatszott az
éhes-szomjas kacsák hápogása, a melegben céltalanul kóricáló
148

csirkék bágyadt kárálása. – Mintha otthon lennék
Sajópetriben… Nyáron ott is csak ültem a hűvös szobában és
olyan álmosító egyhangúsággal hápogtak a kacsák… Nézzük
meg a konyhakertben, mit adhatnánk nekik… – Kicsi szívem,
most nem a kacsák a legfontosabbak – mondta Kovács, és
magához húzta a lány édes, nyúlánk testét, megsimogatta a
hátát, formás-feszülő fenekét. – De ha már itt vagyunk… –
nyafogott Anna és indult kifelé.
Kovács kényszeredetten caplatott mögötte, bosszantotta a
szeszélyeskedés; hogy fontosabbak a kacsák, mint ő, illetve
ami itt rájuk vár… Azt nem gondolhatta, hogy a szerelmük,
mert nem volt szerelmes. Soha nem fogalmazódott meg
benne, hogy komolyan udvaroljon Annának, illetve az, hogy
tervező szerelmi kapcsolatot létesítsen vele.
Kovács úgy látta: Anna csinos és megkapható. Élni akart a
lehetőséggel. Mellette mással is fenntartott szexuális
kapcsolatot, és mint általában azok a férfiak, akiknek sikerük
van a nőknél, kívánta Annát, testét. A lelke, az érzései nem
érdekelték. Nem vállalta felelősséggel. Ha van jó, ha nincs,
úgy is jó álláspontra helyezkedett.
A kert végébe a házigazda lucernát vetett, nyíló apró
virágain szédült méhek döngtek és elpilledt pillangók
szunyókáltak. Anna megállt, önfeledten hallgatta a
gyermekkort zümmögve idéző kórust: – Azt hiszem,
menthetetlenül falusi vagyok – mondta. – Te városi
kisasszony vagy, finom, jó illatú úrilány – ölelte magához
Kovács és megcsókolta a kókadt szilvafa árnyékában.
A szomszédkertből, a napraforgók közül fejkendős anyóka
köszönt rájuk. – Csókolom nagymama, tépünk egy kis
lucernát a kacsáknak – ment oda a kerítéshez Anna. – Azt
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szeretik, azt nagyon, kedveském. Különösen akkor, ha egy
ilyen széplány adja nekik. – Micsoda napraforgók! Akkora a
fejük, mint egy malomkerék. – Be kellene már hálózni őket,
mert aztán riogathatom a madarakat… de hát én nem érem
el…
Kovács zöldet markolt. – Gyere, mert a széplányt a kacsák
is nagyon hiányolják – sürgette tréfásan. – Csókolom,
nagymama, tessék vigyázni magára – integetett Anna. Az
aprójószág egymást tapodva fogadta őket.
Kovács konyakot öntött. – Köszönöm, hogy nem
türelmetlenkedtél… Az rosszul esett volna – mondta Anna.
Az italt Kovács ölébe telepedve hajtotta fel. A hosszú csók
után noszogatás nélkül kigombolta Kovács nadrágját, és amit
első együttlétük idején meg nem tett volna, szájába vette a
férfit. Kovács nagyokat nyögött. – Úristen, de jól csinálod!
Hagyd abba, mert rögtön baj lesz.
Megcsókolta Annát, ittak, aztán vetkőztetni kezdte. Anna
érezte, hogy most sikerül, most végre minden sikerül. Ott
feküdt meztelen az ágyon. Kovács hevesen magához ölelte. –
Kérlek, vigyázz rám, mert még mindig szűz vagyok. – Ezt
nem mondod komolyan! – Úgy látszik, rajtad kívül nem
kellek a kutyának sem – nevetett a lány, aki örült, hogy most
nem érez görcsöt az ölében, át tudja adni magát az ölelésnek.
Kovács felzabálta, hiszen bíztatás nélkül Anna kezében volt az
Éva által áhítattal emlegetett méretes szerszám. – Te édes! Te!
Úgy szétbaszlak, ahogy nőt még nem basztak szét!
Alkalmatlan a szeretkezésre

Ez a durva, állatias hang Annában görcsbe rántotta a múlt
minden fájdalmas emlékét. Ami olyan jól indult, vergődéssé
és fájdalommal viselt megpróbáltatássá vált. A férfi elképzelni
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sem tudta, mi lehet a lánnyal, hiszen neki még mindenkivel
sikerült… Olyasmiről nem hallott, hogy egy nő képes
fiziológiailag úgy átváltozni, hogy hiábavalóvá válik minden
férfiigyekezet. Pedig Anna segített, mert nagyon akarta. A
hasát gyötrő görcs, és a nemi szervét szétfeszíteni akaró
nekivadult próbálkozás ellenére is.
Szégyenként élte meg, hogy alkalmatlan a szeretkezésre.
Keserves, az egész testét rázó zokogásba tört ki: – Ne
haragudj! Bocsáss meg, nem tudom, mi történik ilyenkor
velem. – Akkor legalább vedd be! – mondta a férfi és a lány
szájába akarta lökni az ágaskodót. Anna oldalt fordult,
szenvedve összegömbölyödött és nyüszített, mint egy
megkorbácsolt, tehetetlen állat.
Kovács az egész helyzetet nem értette, és nem tudta,
miként lehetne feloldania. Öntött a lánynak egy pohár
konyakot, de Anna nem fogadta el. Dühösen ő itta ki. A
gyöngéd simogatás, kedveskedés segített volna, de eltelt az
idő, indulni kellett vissza a városba, mivel a ház gazdájával
így állapodott meg.
Kovácsnak nem ártott meg az ital. Szótlanul, normális
tempóban vezette apja kocsiját. Miskolc határában lemeszelte
őket a rendőrség. Nem érték be a papírok ellenőrzésével, meg
is szondáztatták a sofőrt. A rendőr megkérdezte Annát, tudtae, amikor a kocsiba ült, hogy a sofőr ivott. A lány a vállát
vonogatta. A rendőr a forgalmi engedélyt bevonta.
Gyalog vágtak neki a városnak. Kovács átkozta a
rendőröket, Annát gyötörte a lelkiismeret, hiszen ő kérte,
hogy a fiú hozzon magával konyakot. Ráadásul az egész
kiruccanás mindkettejük számára eredménytelen maradt. –
Ha nem vacakolsz azokkal a rohadt kacsákkal, elkerüljük ezt
151

az
ellenőrzést…
Most
aztán
hallgathatom
apám
cirkuszolását… Remélem, még ma visszakapjuk a forgalmit,
és hazavihetjük a kocsit.
Annában az rögződött, hogy az ő szexuális kísérletein átok
ül, ezért nem képes egyetlen fiút sem magához kötni. Még
tavaly mesélt a mellette lévő 2-es szoba lakójának, az egy
évvel fiatalabb, csinos és skrupulusok nélkül élő Koós
Margitnak a hosszú Kovácsról, közös strandolásaikról, s arról
is, hogy ügyesen udvarol, de csak hajkurássza a nőket, még
nincsenek kialakult elképzelései és komoly szándékai. Hogy
ismét felújították a kapcsolatukat, arról később nem beszélt.
A kudarcos kirándulás után két héttel együtt zuhanyozott
Margittal, aki elújságolta, hogy a Kossuth étteremben
megismerkedett a hosszú Kováccsal. Aranyosan viselkedett,
azóta már jártak a Bortanyán, a Törpe Sörözőben, az Avasi
Kávézóban, és sejtelmes mosoly közepette azt is elmondta,
hogy kiruccantak Sajószentpéteribe, és fantasztikusan jól
érezték magukat…
Anna, mintha Kovács távoli emlék lenne, megkérdezte
Margitot, mondott-e róla valamit. Margit nevetett: –
Panaszkodott, hogy te a kész stafírungoddal untattad, és nem
győzted bizonygatni, hogy mennyire szeretnél már férjhez
menni. – Nem emlékszem rá, hogy ilyet mondtam volna. Nem
is szólva arról, hogy nincs stafírungom, és nem is lesz… Ha én
kellek egy férfinak, stafírung nélkül is el kell, hogy fogadjon…
– Azzal én is tisztában vagyok, hogy nem nősülős fajta. Azt
mondta, mielőtt lefeküdt veled, nyíltan megmondta, hogy
nem akar komolyan udvarolni, és eszében sincs feleségül
venni… – Ezt valóban elmondta, csak éppen én nem feküdtem
le vele, amikor kint voltunk kéthete Sajószentpéteriben…
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Talán ezért is keresett és talált valaki mást. – Anna, én nem
tudtam, hogy ti még tartjátok a kapcsolatot… – Nincs
jelentősége – mondta Anna. – Kovács különben is úgy van,
hogy ő tartja a kapcsolatot, amíg jónak látja… Aztán ha már
másként vélekedik, eltűnik, mint bolha a porban…
Ősszel Csörsz Ilona férjhez ment. Anna nem örült, hogy
egyedül marad. Jó volt néha Icával beszélgetni, tudni, hogy
valaki ott van vele. Elővette a naplóját, és röviden leírta az
eltelt hónapok eseményeit, kevés örömét és sok kudarcát.
Mikor szabadulok már meg ettől a terhes szüzességtől?! – írta
zárásként. Úgy érezte, amíg ezen nincs túl, mindig visszatér
kibeszélhetetlen kamaszkori élménye és vele együtt az a
görcsös fájdalom, amely akadályozza, hogy olyan boldog
legyen, mint Margit vagy az összes többi nő. De már ismerte a
feszültség feloldásának módját, s ami a lényeg, olykor némi
kárpótlást is nyújtott neki.
Budapestről Némethy újra és újra hívta, kérte, hogy
meglátogathassa, vagy Anna utazzon fel hozzá egy napra,
hogy beszélgethessenek. Anna tartott a férfitól. Nem hitt
abban, hogy gondolkodásának, érzéseinek megismerése
nélkül, csupán a külső megjelenése alapján valaki igazán
szerethesse. Túl soknak látszott ehhez ez a férfi, olyannak, aki
könnyen kap nőt, hiszen jóképű, tehetős, magabiztos. Túl
soknak látszott ahhoz, hogy Anna hitelt adjon a szavainak.
Ugyanakkor olyan fiúval sem akart kapcsolatot tartani,
mint a Katowicében dolgozó pincérsrác. Tágasabb életre
vágyott. Gyakran gondolt arra, hogy ehhez ő kevés tudásban,
bátorságban és kezdeményezésben. De aztán meggyőzte
magát, valami apróságból hitet merített. Például abból, hogy
más lányokkal szemben ő tanul, rendszeresen könyveket
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vásárol, olvas, és bár válogatósan, de elébe megy a
szerencsének, hogy hozzá alakítható, egy általa befogadható
szerencsének.
A pesti férfi ennél jóval többnek látszott. Szőke doktornál
is sokkal többnek, valahogy titokzatosnak. Éva bíztatta, hogy
tegyen vele próbát, hiszen annyira ragaszkodik. Volt, amikor
ő vette fel a telefont, és a férfi kérte, beszélje rá a barátnőjét,
hogy találkozzanak. Anna elhatározta, hogy azt mondja, jöjjön
le és beszélgessenek. De félt, hogy megtörik a varázs. Itt, a
megszokott
környezetében,
a
szürkeségben
sokkal
kevesebbnek fog hatni, és kiábrándul belőle a férfi. Márpedig
szüksége volt a tudatra, hogy van egy titokzatos imádója, aki
talán mindent megtenne érte. Vagy talán semmit. Így aztán
mindig halogatta a dolgot.
Újra kell születnie

Az ősz, az egyetemi oktatás a nagy kornyadozót, Lázárt is
visszasodorta. Utolsó évét kezdte, állítólag sok tanulnivalója
volt. Annát telefonon kereste, szeretett volna vele találkozni,
hogy ismét bebizonyíthassa, ő még mindig a régi, de a lány
úgy érezte, ráér ezt megtudni, hiszen magában végig kell
gondolni a helyzetét, és döntésre jutni.
Elkezdődött a gimnázium második osztálya. Anna
belelendült a tanulásba, a matekpéldáktól továbbra is
megizzadt. Hiányoztak az alapok. Időről időre kiment az
egyetemre, ahol a tanulószobában Golyó hosszan magyarázott
neki. Anna néha körbenézett, s arra gondolt, aki belép ide, és
nem ismeri, azt gondolhatja, hogy ő is egyetemista. Milyen
nagyszerű állapot és boldogság lehet egyetemistának lenni.
De ilyen terveket nem forgatott a fejében. Tudta, ehhez újra
kellene születnie, elsősorban más körülmények közé, és talán
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más adottságokkal.
Az ősz más változást is hozott: Évának komoly udvarlója
akadt. Anna a fiúról soha nem mondott véleményt, sőt,
dicsérte a barátnőjének, de magában úgy gondolta, hogy
inkább maradjon öreglány, mint hogy ilyen férfival
gubancolódjék össze. Azt szerette volna, hogy akivel összeköti
az életét, külsőre is legyen mutatós, ugyanakkor rendelkezzék
lelki finomsággal, tapintattal és minimum: imádja őt.
Megszületett nővére első gyermeke, egy tüneményes
kislány, Tóth Mariann, aki Annát az apjukra emlékeztette.
Kétszáz forintért műanyag kádat vásárolt, és este ott maradt a
fürdetésnél. Nézte, amint Margit a kicsit óvatosan belefekteti a
vízbe, és a lányka boldogan hadonászik, rúgkapál. Egy
gyerek, egy kislány – ezt nagy ajándéknak tartotta az élettől,
és maga is sóvárogva vágyott rá. Arra gondolt, nemsokára
huszonkét éves lesz. Neki is kellene már egy állandó partner,
aki nem csupán lefeküdni szeretne vele, hanem együtt
tervezgetni, álmodozni, hinni a közösen leélhető életben.
Ilyenkor ideges türelmetlenség fojtogatta. Félt, hogy az
igényessége megbosszulja magát, és végül egyedül marad,
utána pedig belemegy a lehető legrosszabb megoldásba. De
Margit előtt soha nem mutatta kétségeit. Szívesen mesélt pesti
hódolójáról, aki bármelyik pillanatban feleségül venné,
legalábbis ezzel áltatta magát és környezetét. – Anna, öreg
vagy te már az ilyen dajkamesékhez – mondta neki János. –
Addig válogatsz, hogy aztán megnézheted magad. – És ha
férjhez megyek egy csóringerhez, költözzem ide, anyuval egy
szobába?… – Mások is találnak albérletet Miskolcon, aztán
elindulnak az életben… – De nekik van segítségük. – Menj ki a
temetőbe, és panaszold el ezt apánknak… Te évszámra annyi
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fáradságot sem veszel, hogy kimenj… Arra volt időd, hogy két
hetet a Balatonnál tölts, arra nincs, hogy apánk sírjára vigyél
egy szál virágot… – Fogadalmat tettem, hogy majd a mérnök
férjemmel megyek ki hozzá, hogy bemutassam neki… – Anna,
te javíthatatlanul hülye vagy – állapította meg a bátyja.
Anna az ilyen summás ítéletek után igyekezett jó ideig
nem hazamenni.
Szeptember közepén behozták a szemészetre Béki Gábort.
A huszonnyolc éves, hentesként dolgozó fiatalembernek
csontszilánk csapódott a szemébe. Komoly műtéttel mentették
meg a látását. Magas, nyugodt, jó arcú fiú volt. Anna
mindenkivel, de vele különösen kedvesen viselkedett.
Naponta többször is odament hozzá, érdeklődött az
állapotáról, megigazította az ágyát, néha egy kicsit el is
beszélgetett vele, nyugtatgatta, hogy biztosan jól fog làmi,
megmondta a főorvos úr, hogy nem lesz semmi gond. A férfi
ilyenkor elmosolyodott. Ha Anna feltűnt a kórteremben,
egyfolytában követte az ép szemével.
Október elején telefonon kereste Lázár, hogy a következő
hétvégén gólyabál lesz, és ha kedve van kimenni, ott terem
érte a szálláson. Anna nem akarta, hogy Lázár személyesen
keresse, és olyan érzése támadjon, hogy bármi is folytatódhat
köztük. A két csalódás arról győzte meg, hogy Lázár is sérült
lehet lelkileg, akárcsak ő, tehát nem valók egymáshoz. Viszont
szívesen dumcsizna vele.
A rendőrlámpánál találkoztak. Beültek a Pipacsba. Tavasz
óta nem beszélgettek. Lázár megértően viselkedett,
figyelmesen meghallgatta Anna mindennapi gondjait, például
a kórházi ügyeleti beosztással kapcsolatban, a főnővér
megjegyzéseit, amelyeket a háta mögött tett és visszajutottak
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hozzá. Sőt, Lázárnak azt is elmondta, hogy még mindig szűz,
mert nem akadt olyan férfi, aki méltó lett volna a kegyeire.
Lázár kérdéseiből Anna arra következtetett, hogy többet tud
róla, mint gondolta volna, vagyis nyomozgat utána.
Lázár megvallotta, hogy még mindig szereti, néha vele
álmodik, és nem találkozott más lánnyal, akivel olyan jól és
bizalmasan elbeszélgethetne, mint vele. – Lehet, hogy ez az
egész csak füllentés, aztán Rudabányán a fene eszi érted a
csajokat. – Nem azt mondom, hogy nem akadt volna csajszi,
de egyik sem tetszett annyira, mint te… És te nekem annyira
fontos vagy. Komolyan mondod, hogy Kocsis és közted nem
volt semmi? – Elmeséltem, hogy Ervin erőszakoskodott velem
a kocsiban, amikor azt mondta, hogy hazavisznek… Engem az
erőszakoskodás megrettent, az olyan lelki alkatra vall, ami
számomra visszataszító… Én nem tudnék senkit bántani,
bárkinek fájdalmat okozni, mert tudom, milyen érzés az… –
És szerinted én igen? – Nem, biztosan te sem, ahhoz duhaj,
durva embernek kellene lenned. Tudod, Jóska, neked
elmondhatom: én valóban egy mérnököt szeretnék férjként.
Lehet, hogy soha nem sikerül, de mégis ez az álmom, egyrészt
azért, mert édesapám azt szerette volna, hogy egyszer
mérnökné legyek, másrészt azért, mert egy tanult férfi sokkal
tapintatosabb, megértőbb, jobban figyel a másikra… Én ezért
szeretnék diplomás férjet, és nem a papírja miatt… És főként
nem a fizetése miatt, hiszen én most többet keresek, mint
amennyit te fogsz kezdő mérnökként… Egy jó szakmunkás
pedig akár kétszer annyit is összehoz… Most az osztályon
fekszik egy fiatal hentes. Elmondta, hogy kétszer annyi a
fizetése, mint az enyém, és háromszor annyit ügyeskedik
hozzá… Ráadásul jóképű is.
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Lázár cigarettával kínálta, maga is rágyújtott: – Akkor
megtaláltad a hentesed – jegyezte meg pikírten. – Azért
fekszik ott, mert megsérült a szeme, nem háztűznézőbe jött. –
De nőtlen. – Azt állítja. – Akkor jól elbeszélgettek. – Egész nap
nem tud mit csinálni, örül, ha valaki szól hozzá. – És ha rád
hajtana? – Megmondtam, hogy mi az elképzelésem… és még
elég fiatal vagyok ahhoz, hogy bízzam a megvalósulásában…
– És ha én elvennélek? – Te?! – meresztett nagy szemeket
Anna. – Jóska, csak áltatod magad… Nem én vagyok hozzád
való, hanem egy erőszakos, parancsoló természetű nő, aki
idősebb nálad, tud kormányozni téged. Mert te rászorulsz az
irányításra, egyedül gyenge vagy, magyarul: nyámnyila. És a
szüleid sem tapsikolnának a választásodnak: egy félárva, a
családjából kiszakadt lányt az édesanyád nem fogadna el… –
Én választok, nem ő. – Mi már megpróbáltuk, és te valahogy
mindig megrettentél… Emlékezz csak rá, te tűntél el, nem én,
te nem kerestél valami ok miatt… Én nem tulajdonítottam
olyan nagy jelentőséget annak a bizonyos esetnek, és azt is
tudod, hogy újra elmentem veled… és ha kerestél volna, ismét
próbát tehettünk volna, mert rajtam nem múlt, én akartam,
annyira akartam, mint se előtte, se utána… És nem szabtam
feltételeket, nem mondtam, ha elveszed a szüzességem,
vegyél el engem is… Nem akartam a nyakadba varrni magam.
Én csak ahhoz megyek hozzá, aki hiszi, érzi és tanúsítja, hogy
szerelmes belém, és én is belé, mert boldogtalan egyedül is
lehetek, ha úgy alakul. – Anna, próbáljuk meg még egyszer…
de nemcsak azt, hanem együtt járni…
Anna nem akart sem igent, sem nemet mondani, ezért
kitérően ismét csak annyit jegyzett meg: – Bízzuk ezt is a
jövőre.
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Érezd te is jól magad

Lázár hosszan elgondolkodott, látszott rajta, hogy furdalja
az oldalát a kíváncsiság. Végül csak kibökte: – Na, és ez a
bizonyos Kovács? Mondta valaki, hogy jó néhányszor látott
vele a nyáron… – Mi van vele? – Állítólag ő az a típus, aki
ellenszolgáltatás nélkül nem jár egy csajjal. – Milyen jól
értesült vagy… A strandon összetalálkoztunk, de a
nővérotthonból az egyik lány a barátnője… Illetve talán még
ez sem igaz, mert Kovács visszament Debrecenbe, és hajlamos
rá, hogy gyorsan elfelejtse a nyarat és mindazt, ami közben
Miskolcon történt… – Anna, és azt kérhetem, hogy a bálon
csak velem táncolj? – Ez hülyeség! Nem tartozunk össze…
Érezd te is jól magad. – Én csak veled érezném jól magam. –
Na, majd mutatok ott egy-két csajt, akivel szintén jól
érezheted magad.
Már remek hangulat volt, mire Évával kiértek. Lázár
azonnal elvitte táncolni. Éppen twistet játszott a zenekar.
Anna szerette ezt a táncot. Nem kellett a partnerrel
összesimulni, szabadon kibontakozhatott. Arca átszellemült,
önfeledten mosolygott, és Lázár szinte megőrült tőle: itt van
ez a nádszál vékony, édes mellű, gyönyörű arcú lány, csak
ránéz, és erekciót érez, és amikor ott fekszik mellette meztelen
az ágyban, becsődöl… Pedig a koleszban milyen büszkén
mutogatta az összekarmolt vállát, hátát, combját… Irigyelték
is a társai: ilyen megveszekedett, ámokfutó nőt kicsípni…
Leültek az asztalhoz. Lázár konyakot hozott. És Annát egy
addig általa nem látott fiú kérte fel: magas volt, dús, sötét
szőke hajának egy fürtje a homlokába hullott. A mosolya
olyan fényes volt, hogy Anna világítóbbat elképzelni sem
tudott. És remekül rockizott. Megpörgette és elkapta Annát.
Élmény volt vele minden mozdulat. A következő számot is
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végigtáncolták. Lázár bánatosan gunnyasztott, és rosszallóan
nézte Anna felszabadultságát. Amikor a fiú visszavezette az
asztalhoz, bemutatkozott – Csiky Vidor vagyok, és ha
megengeded, még felkérlek. – Nem szaladok el, itt a Jóska
oldalán megtalálsz – nevetett Anna.
A szolnoki születésű Csiky Vidor huszonöt éves, végzős
hallgató volt. Osztályidegen kategóriába tartozott, így csak
harmadik nekifutásra vették fel a gépészmérnöki karra, akkor
is csak azért, mert maximális pontszámot ért el. Szülei
jómódúaknak számítottak. Az értelmiségi apa határozott
követelményeket támasztott fiával szemben, ami végül is
felesleges volt, hiszen Vidor rendkívül szerette apját,
példaképének tekintette. Komolyan élt és tanult, nem
hajszolta a lányokat. Amint meglátta Annát, megtetszett neki.
Azt hitte, szintén egyetemista.
Néhány zeneszám után ismét felkérte a lányt. – Most én
szeretnék veled táncolni – mondta Lázár és megfogta Anna
kezét. – Vidor előbb kért fel. Majd utána, Jóska. – Velem jöttél!
– Megkérhetlek, hogy hagyj békén? – Ha foglalt vagy, nem
akarok problémát okozni – szabódott Vidor. – Dehogyis.
Menjünk csak!
Lassú szám ment, beszélgethettek. Csiky Vidor ismerte
Lázárt, évfolyamtársak voltak, és alkalmanként látták
egymást, de nem tartottak barátságot. – Együtt jártok? –
kérdezte.
– Nem, én sem vele, sem mással nem járok… szabad
vagyok…
– És akkor találkozhatnánk majd valamikor? – Ha kedved
van hozzá. – Mondjuk jövő szombaton. – Nekem jó, de azért
előtte majd hívjál fel a megyei kórház szemészeti osztályán,
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hogy minden rendben van-e… Sose tudhatom előre, hogy
nem üt-e be a ménkű. – Orvos vagy? – kérdezte Vidor, és
megdobbant a szíve. Egy ilyen szép és fiatal orvosnőt
örömmel fogadna a családja. – Annak látszom? – kérdezte
Anna. – Azt hittem, orvos vagy. – És miből hitted? – A
beszéded, a viselkedésed alapján… – Nem, nem vagyok orvos
– mondta Anna, és egy ilyen hízelgő tévedés után nem volt
kedve elismerni, hogy csak ápolónő. – Műtősnő vagyok –
füllentette. – Feltétlenül felhívlak, és nagyon örülök, ha
beszélgethetünk.
Még két számot végigtáncoltak. Szünet következett. Anna
leült Lázár mellé, de az asztalhoz időközben mások is
odatelepedtek. – Na, kitáncoltad magad? – kérdezte Lázár
ellenségesen. – Vidor remekül táncol. – Jobban, mint én? – Te
is jól táncolsz. – De Vidor, gondolom, mást is jobban csinál.
Én a magamé vagyok

Anna látta, hogy Lázár felöntött a garatra. Nem kívánt vele
vitatkozni: – Azt hiszem, átülök az ő asztalukhoz. – Lázár
megfogta a kezét: – Gyere ki, beszélni akarok veled! – Mit
ráncigálsz? Megbolondultál? – Azt hiszem, itt valaki mással
van a probléma… – Nincs semmi kedvem kimenni, és
dumálni, nem azért jöttem. – Ha nem jössz ki, balhét csinálok
– fenyegetőzött Lázár.
A folyosón meg akarta csókolni Annát, a lány nem hagyta,
Lázár erőszakoskodott. – Hagyj békén! – Te az enyém vagy! –
Én a magamé vagyok, és én döntöm el, hogy kinek akarom
odaadni magam… Te szimpatikus voltál és lefeküdtem veled,
de impotensnek bizonyultál… – Lázár hirtelen mozdulattal a
falhoz szorította Annát: – Ezt ne merd még egyszer mondani,
mert… – Te hülye, engedj el! Engedj el, vagy segítségért
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kiáltok!
Lázár dühösen fújt. – Te vagy frigid! Frigid és számító! Azt
képzeled, hogy majd kapkodnak utánad a diplomás fiúk. Hát
ebben tévedsz! Óriásit tévedsz, anyám! – Akkor én teljes
tévedésben vissza is megyek, te pedig feküdj le és aludd ki
magad!
– Nem mész vissza, hanem hazamész! – Dehogy megyek
haza! – Igen? – Képzeld, igen! – Akkor bemegyek veled, és a
terem közepén lekurvázlak. Elég világosan beszéltem? –
kérdezte fenyegetőn Lázár.
Anna elképedten nézett rá: – Semmit nem gyűlölök úgy,
mint az erőszakot. – Én pedig azt, ha egy nő… – Lázár
elhallgatott. – Sunyi vagy, Jóska! Ha elkezdted, fejezd is be! –
Megtiltom, hogy Csiky Vidorral táncolj! – Milyen jogcímen?
És miért éppen Csiky Vidorral nem szabad táncolnom? – Mert
látom rajtad, hogy kritikátlanul szerelmes vagy bele. Te
rögtön minden fiúba, ahogy meglátod, beleesel. Énbelém is
szerelmes voltál, de lehet, hogy azt is csak hazudtad. – Csiky
Vidor kedves srác! – Durva bunkó! Magának való! Nem ért a
nőkhöz! – De jól táncol, és engem más nem érdekel. –
Megbeszéltél vele randit? – Te hülye vagy! Nem kértelek
gyámkodásra. Azzal beszélek meg randevút, akivel akarok! –
A Csikyt megtiltom neked! Anna, legyél a feleségem! – Most
rögtön vagy ráér holnap? – Komolyan mondom. – Mert
Csikyvel szívesen táncoltam?
Lázár rágyújtott: – Anna, én időben szóltam. – Rendben
van, nem akarok cirkuszt, hazamegyek, de arra kérlek, hogy
többé ne keress! Nekem nincs szükségem ilyen féltékenységi
cirkuszokra. – Én nem vagyok rád féltékeny. Miért is volnék?!
Egyszerűen jót akarok neked. – Tudomásul vettem.
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Megkérlek, hozd ki a kabátom. – Hazakísérlek. – Isten ments!
– Még beszélni szeretnék veled. – Mi egyszer és mindenkorra
mindent megbeszéltünk – mondta Anna tőle szokatlan
elutasító hangon.
Forgolódott az ágyban. Bántotta Lázár viselkedése. Milyen
jogon ír elő neki bármit is? Mit képzel magáról? És miért őt
hibáztatja azért, hogy képtelen volt férfinak mutatkozni,
amikor erre lehetőséget adott neki? Lázárból már rég
kiábrándult, de igazán most csalódott benne. És természetesen
eszében sem volt, hogy az utasításai szerint cselekedjék.
Másnap Lázár kereste telefonon, bocsánatot kért és egyben
találkozót. Anna elfoglaltságaira hivatkozott. – Anna, hülye
voltam, ne haragudj rám – kérlelte. – Kicsit ittam, és hülye
voltam. Persze, hogy szabad vagy, és azzal találkozol, akivel
akarsz. Mondta Vidor, hogy megbeszéltetek egy időpontot. –
Akkor nem mondott igazat, vagy te hazudsz. Utálom az ilyen
kis trükköket. Szegődj Csiky nyomába, és kövesd, akkor talán
megnyugszol. – Biztosan csak hencegett. – Nem érdekel, hogy
ki mit mond. És egyelőre nem érek rá, sokat kell tanulnom. És
figyelj! Ne hívj! Nincs mit mondanunk egymásnak. Ugye nem
nagy kérés ez tőlem?
Anna biztos volt benne, hogy Csiky semmit nem mondott
Lázárnak, aki így akarta kiugratni a nyulat a bokorból. Csiky
még nem is telefonált. Lehet, hogy nem is gondolta komolyan,
vagy már meg is feledkezett róla, Lázár variál és hazudik.
Egyet mindenesetre elhatározott: nagy ívben elkerüli.
Béki Gábor, a hentes fiatalember, mielőtt elhagyta a
kórházat, arra kérte Annát, hogy találkozzanak. A lány azzal
hárította el a kérését, hogy sok a munkája, ezen kívül esti
gimnáziumba jár, rengeteget kell tanulnia, nem ígérhet
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semmit, de telefonáljon majd, és ha akad ideje, akkor szó lehet
róla.
Szerdán Csiky hívta, érdeklődött, hogy szombaton hol
találkoznak. Anna az Otthon éttermet javasolta, ott soha nem
volt Lázárral, és nem annyira divatos hely De kérte, hogy
péntek délután még hívja fel, mert bár előreláthatóan
szombaton szabad, soha nem tudni, mit álmodik a főnővér.
Péntek délután Béki Gábor ismét hívta, azt mondta,
szeretne vele találkozni, bemutatni a szüleinek és két
testvérének. – Az öcsémmel kocsival elmegyünk érted a
nővérszállásra, és vissza is viszünk. Anna, messziről jött
ember azt mond, amit akar. Én azért szeretném, ha
megismernél egy kicsit és a családomat, hogy lásd, komoly
ember vagyok, és amit kiejtek a számon, azt komolyan lehet
venni. – Anna megnyugtatta, hogy ez biztosan így van, és
most a beosztása nem teszi lehetővé, hogy találkozzanak, de
biztosan akad majd erre idő.
Anna nyugtalankodott, hogy Csiky nem jelentkezik. De
kilenckor szólt neki Éva, hogy keresi egy fiú, akit mellesleg
nagy Ő-nek hívnak. Anna ugyanis azt mondta Évának, hogy
mindig megérzi, ha fordulat készül az életében. Mielőtt a
telefonhoz indult, belepillantott a tükörbe és elégedetten
önmagára mosolygott. Igen, Csiky volt, és igen, ráér, igen, ott
lesz este hatkor az Otthonban. Ne fáradjon ki a
nővérszálláshoz, tudja, hol az étterem. Igen, biztosan ott lesz.
Éva nevetett: – És véletlenül nem akarod, hogy elkísérjelek,
és szemügyre vegyem vidoran ezt a bizonyos Vidort? – Anna
boldogan visszanevetett: – Majd te leszel a tanúm és egyben a
koszorúslány. – Vagyis a te részedről akadály egy szál sem. –
Komoly fiú, benne vakon megbízom, pedig csak egyszer
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láttam. – Nyugtával a napot – mondta Éva és kedveskedve
megölelte Annát, kifejezve, hogy szurkol neki.
Anna szombat délben Dávid Istvánnéval, aki csak egy
évvel volt idősebb nála, de 1961-ben már férjhez ment, majd
három év múlva elvált, átment a kórházba ebédelni. Kedvelte
Marikát, aki a földszínt 6-os szobában lakott. Egyesek azt
mondták, hogy hasonlítanak egymásra. Mindketten magasak
voltak és hosszú, fekete hajuk a hátukig ért.
Icáról beszélgettek, Anna volt szobatársáról. – Egy kicsit
irigylem Icát – mondta Anna. – Beesett neki egy fiú az
ablakon, és rögtön feleségül is vette. – Nem biztos, hogy
szerencsés megoldás. Én ugyanígy voltam a párommal
tizenhét évesen. De lakva ismerni meg a másikat. Hálát adtam
az istennek, amikor megszabadultam tőle. Soha ne kapkodd
el, Anna, élj egy kicsit együtt a választottaddal, tapasztald ki:
iszik-e, mennyit bagózik, van-e sok haverja, akikkel jól érzi
magát… És akkor még mindig nem lehetsz biztos, hogy nem
hagy-e magadra a nehéz pillanatokban.
Anna nevetett: – Én megérzem, ki a jó ember. – Akkor
szerencsés vagy. Lehet, hogy Icára is ráfért volna egy ilyen
megérzés. – Találkoztam vele a kórházban, és azt mondta,
egészen jól megvannak. – Máskor meg minden apróságon
vitatkoznak… – Én most nagyon szerelmes vagyok egy
egyetemistába… – És ő is szerelmes beléd? – Még nem
mondta, de úgy érzem, hogy kapar utánam. – Igen, mondta
Ica, feltett szándékod, hogy csak diplomás pasihoz mész
férjhez. Én is ezt tenném, ha megtehetném. Egy művelt férfi
talán normálisabban és tapintatosabban tud viselkedni. – Én
úgy tudom Icától, hogy te nagyon tetszel a férfiaknak –
mondta Anna. – Persze, dugásra mindegyik kész, különösen,
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ha megtudják, hogy elvált asszony vagyok. Némelyik azt
hiszi, elvált nő csak azért van a világon, hogy az ő kedvére
tegyen.
Anna elmesélte, hogy mostanság volt egy hentes
foglalkozású betege, fiatal, jóképű pasi, és láthatóan
bezsongott tőle, egyből a szüleinek szeretné bemutatni. –
Aztán lehet, hogy jobban járnál vele, mint egy diplomással,
aki mindig érzékelteti veled, hogy szép vagy anyukám, de
hozzám képest műveletlen… Szóval, nehéz okosnak lenni, és
helyesen dönteni.
Száraz bableves volt és túrós csusza. Anna csak az utóbbit
ette meg. – Ezek nem tudják, hogy este randevúra megyek –
nevetett. Elhatározta, még felugrik az osztályra. Vasárnap
reggel hattól este tízig lesz majd szolgálatban, beszél a
kolléganőjével, hogy minden rendben van-e. Az épület előtt
összetalálkozott Sándor Julival, aki éppen Miskolcra
látogatott. Vele együtt felment az urológiára Csörsz Icához.
Kérdezte Julitól, hogy érzi magát Pesten, együtt dolgozik-e
még Szőke doktorral.
Juli panaszkodott a Szövetség utcai kórházra, ahová a
kerületből sok idős beteget becsesznek, rengeteg velük a gond,
kevés a borravaló. Szőke sem érzi ott jól magát, szívesen
továbblépne egy klinikára, de egyelőre nem sikerült
elintéznie. Ráadásul egy műtétet elügyetlenkedett, a beteget
újra meg kellett operálni. Baja nem lett belőle, de a vezetés és a
szakma az ilyesmit számon tartja. Pesten a megélhetés is
drágább, egyszóval nem egészen úgy alakultak a dolgok,
ahogyan elképzelte.
Csörsz Ica is panaszkodott: mennyivel strapásabb az élete,
naponta Sajószentpéteriről jár be, egy óra az út be, egy óra
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haza, régen meg csak átszaladt a nővérszállásról. Szórakozás
semmi, otthon a takarítás, a főzés. A férje agyonhajtja magát a
munkában. Minden szép és jó, de semmi sem olyan, mint
remélte.
Ancikám, légy óvatos

Anna átment a szemészetre. Beszélgetett Hajdú Erzsi
nénivel, aki éppen akkor állt szolgálatba, és holnap reggelig
lesz. Anna szeretett otthonosan végigmenni az osztályon,
üdvözölni az éppen bent lévő és ismert betegeket. Ha a
főnővérrel voltak is apróbb összezördülései, biztonságban
tudta magát, helye volt a világban, és sok ismerőse, néhány
barátja.
Bár gyakran magányosnak érezte magát, sosem kellett
egyedül lennie, ha nem volt hozzá kedve: talált
beszélgetőtársat a szálláson, a kórházban, az iskolában. Fiatal
volt, szép volt, egészséges volt, nem fájt semmije, legfeljebb
néha a lelke. Megfogalmazatlanul kerekké vált benne és
körülötte a világ. Önfeledten elmesélte, hogy este találkozik
egy édes és komoly egyetemista fiúval az Otthon étteremben.
Olyan srác, akire mindig is vágyott, és milyen jó lenne, ha ő is
tetszene neki. – Édes Annuskám, utánad minden férfi
epekedik – mondta Erzsi néni. – Itt volt ez a Béki Gábor is,
látszott rajta, hogy rögtön fülig szerelmes lett beléd.
Szerencsés vagy, Ancikám, de légy mindig óvatos, mert a
férfiaknak csak az a fontos, ami nekik jó.
Jókedvét semmi nem tudta elrontani, bár a Béki Gábor-ügy
kissé nyomasztotta. Senkit nem akart megbántani, és maga is
látta, hogy a fiú kapaszkodik utána. De sótlan, humortalan,
vele nem lehet egy igazit nevetni. Nem elég, ha valaki
szorgalmas, jól keres, és komolyan veszi önmagát, kell valami
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más is az élethez: olyan vidámság, amelynek olykor nincs
semmiféle alapja, de a nevetés mégis fontos, anélkül
megsavanyodik az ember.
Miközben a kórházból a nővérszállásra ment, kisütött a
nap, és nem őszies bánatossággal, hanem simogató
melegséggel. A szálló előtti kis játszótéren az anyukák
felügyelete mellett futkostak, kiabáltak a gyerekek. Anna leült
a padra, az egyik szép, szőke anyuka mellé: – Melyik a
magáé? – kérdezte. – Az a szőke, piros pulóveres kislány.
A gyerek tündéri volt. Odaszaladt az anyjához, Anna
megsimogatta az arcocskáját. Érezte, hogy tetszik a szép
néninek, nevetett: – Látni akarod, milyen gyorsan tudok
szaladni? – kérdezte. – Nagyon szeretném. – Vigyázz Panna,
el ne ess! – kiáltott utána félve az anyja. A kislány a hinták
körül levágott egy kanyart és visszatrappolt: – Na, gyorsan
tudok szaladni? – Anna elismerésként összepuszilta: – Én egy
ugyanilyen kislányt szeretnék, mint te vagy. – A gyerek
virgoncan szabadulni igyekezett az ölelésből, elengedte: –
Istenem, de nagy boldogság egy gyerek. – Lesz magának is, és
biztosan szép lesz, mint az anyukája – mosolygott a nő. –
Három gyerek volna az igazi. Mi is hárman vagyunk
testvérek. De végül is beérem kettővel, egy kisfiúval meg egy
kislánnyal.
Szobája ablaka nyitva volt. Behallatszott a gyerekek
zsivaja. De ez őt nem zavarta. Ruhástól ledőlt egy kicsit, és
álmodozva Csiky Vidorra gondolt. Hát igen, neki szívesen
szülne két gyereket, mert vele biztosan szép és változatos
lenne az élet. Bár az éjszaka jól aludt, elszundított. Olyan jók
voltak a szabad délutánok, ha kitöltötte az ígéretes találkozás
kellemes feszültsége.
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Apjával álmodott. Azóta, hogy meghalt, egyszer álmodott
vele, még kislány korában. Rendkívül életszerűen jelent meg
álmában. Éppen otthon volt látogatóban, apja bekopogtatott
az ablakon, és olyan furcsa, titokzatos mosollyal hívta: nem az
udvarra, nem az utcára, hanem valahova, ahol kettesben
lehetnek, de úgy, hogy találkozásukról senki ne szerezzen
tudomást…
Hevesen dobogó szívvel riadt fel, és azt a különös, soha
nem feledhető dübörgést hallotta. A csaphoz szaladt és
megmosta az arcát. Űzött vadként meredt a tükörbe. Aztán
leült a fotelba, és nyugtalanul arra gondolt, mit jelenthet ez az
álom… Marta az egykori emlék: miért akarta és végül miért
tette szerencsétlenné az apja? Ez volt rendkívüli, mindenki
mást kizáró szeretetének az ára? Nem akart ebbe mélyen
beletekinteni, igyekezett lecsillapodni.
Még korán volt, de összekapkodta tisztálkodó szereit,
készülődött, hogy menekítse magát a riasztó gondolatok elől.
Hosszan zuhanyozott, élvezte a frissítő vízsugarakat. Előre
hajolt, hogy félig megtörölt haja lelógjon: áztatta róla a vizet.
Aztán borzasan beállt a tükörbe, nézte magát, miközben
szárította hullámos, nedves haját.
Csúfondárosan kinyújtotta a nyelvét, de így is tetszett
magának. Ránctalan, finoman telt és mégis átszellemülten
vékony arca, harmonikus vonásai, szájának íve. Képtelen volt
megunni azt a sugárzást, amely a tükörből százféleképpen
mutatkozott meg. Szerette magát, nagyon szerette, és tudta,
megérdemel akármilyen férfit, nem kell és nem szabad
megalkudnia.
A lilás árnyalatú, testre simuló, melle vonalát jól kiemelő
kötött ruháját vette fel. Volt hozzá lila, hasított bőrből készült
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háromegyedes kabátja. Csak a felső szemhéját húzta ki. Ajka
formáját először megrajzolta és csak utána nyúlt a rúzsért.
Nemrég szájfényt vásárolt, abból is felkent. Kontyba igazított
haja szabadon hagyta szép formájú fülét. Szerette a fülét.
Egész testén azt érezte a legizgathatóbbnak. Néha elmélázva
maga is birizgálta. Úgy látta, kevés embernek van olyan
szépen mintázott, elegánsan a koponyájához simuló füle, mint
neki. A kis lila táskájába tette a pénztárcáját és a bérletét.
Még korai volt indulni. Úgy vélte, egész jövőjét
meghatározó ez a találka. Elővette naplóját: Október 21.
szombat. Otthon étteremben Csiky Vidorral. Miben reménykedem?
És ő miben reménykedhet, ha máris szeretem? Lehet, hogy ostoba
vagyok? Négy nap múlva leszel 22 éves, Ani. Légy boldog!!!
A portásnőnek nem köszönt futtában, mint máskor, hanem
megállt, várva, tesz-e valami megjegyzést megjelenésére. –
Nagyon szép vagy, Annikám – mondta az idősödő asszony.
– Tetszik tudni, új fiú, egy nagyon jóképű új fiú. –
Aranyoskám, te olyan rendes lány vagy, hogy talán nincs is
olyan férfi, aki megérdemelne.
Anna felkacagott. Fogát megszínezte a rúzs. De neki ez is
jól állt. Úgy volt tökéletes, ahogyan létezett.
Veled mindenütt jó

A rendőrlámpánál szállt le. Még volt idő. Nem is bánta.
Sétált egy kicsit a főutcán. Összefutott Kossa Zoltánnal.
Nemrég szerelt le a katonaságtól. – Lulu, te egyre szebb vagy
– mondta a fiú. – De nem neked, és már Lulu sem vagyok,
csak Anna. – Pedig éppen arra gondoltam, hogy megkereslek
és udvarolok neked, Lulu. – Erről te már két évvel ezelőtt
lekéstél. – Hú, de megjött az önbizalmad. – Nem minden ok
nélkül – nevetett a lány. – Tudod, ha az ember talál jobbat,
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vagy egy nagyon jót, akkor nem éri be azzal, ami éppen elé
pottyan.
Zoltán kissé meglepetten nézett rá. Anna máris
tovalibbent, úgy érezte, ennyivel tartozott Kossának, akibe
bántóan szerelmes volt egykoron.
Csiky az épület előtt várta. Láthatóan ő is készült: sötét
öltönyt viselt fehér, magas nyakú garbóval. Rámosolygott a
lányra, és barátian mindkét oldalon megpuszilta az arcát: – Te
szebb vagy, mint gondoltam – mondta, és a kezét nyújtotta.
Úgy léptek be az étterembe, mintha régóta összetartozó pár
lennének. A pincér terített, foglalt táblával jelölt asztalhoz
vezette őket.
Anna szívét melegséggel töltötte el, hogy a fiú számára is
ennyire fontos ez az este. – Mit vacsorázunk? – kérdezte
Vidor, amikor a lány kissé tanácstalanul átfutotta az étlapot. –
Én tulajdonképpen nem vagyok éhes – mondta. – Az ember
egy kellemes szombat estén nem azért vacsorázik, mert éhes,
hanem a hangulat kedvéért.
Rendelt egy üveg félédes rosét, aztán megkérdezte Annát:
mit szólna hozzá, ha rántott békacombot rendelnének. – Fuj,
meg nem enném – nevetett. – Pedig finom, és egyszer az
életben minden finomat ki kell próbálni, hátha kedve támad
hozzá az embernek. – Ha ez a részedről filozófia, kénytelen
vagyok igent mondani.
Csiky intett a pincérnek, aki eltűnt a lengőajtó mögött,
majd kérés nélkül apróra vágott, finoman kisütött
libatöpörtyűt, gyenge zöldhagymát és kosárkában vékony
pirított kenyérszeleteket tett az asztalra. – A séf küldi,
kóstolják meg, amíg a vacsora készül.
Csiky rendelt, azután Annát kínálta a konyhafőnöki
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meglepetéssel. A lány azt hitte, nem éhes. De a húsos, friss
libatöpörtyű finom volt, és pattant a friss hagyma, amint
harapták. A fiú megemelte poharát: – Igyunk arra, hogy
nekünk csak jövőnk lehet.
Anna kétkedő arccal nézte Csikyt, amint a békacombról
harapdálta a húst, aztán viszolyogva maga is megkóstolta. –
Gondolj arra, hogy csirkét eszel, és rögtön ízlik. – Nem is
olyan rossz – villogtatta a fogát Anna. Amikor később kiment
a mosdóba, visszafelé jövet az előtérben Béki Gábor várta. –
Csókolom a kezed. Megláttalak, a sarokban ülök egy kis
társasággal. Ugye majd lesz időd rá, hogy velem is találkozz?
– kérdezte búsan. – Egészen biztos vagyok benne, de a régi
barátok előnyben vannak – válaszolt Anna zavartan.
Később javasolta Csikynek, menjenek át a Pipacs bárba, jó
volna táncolni, s ott más a hangulat. Az utolsó járattal
indultak a kórház felé. Nem maradt sok idejük
búcsúzkodásra, mert a jármű rövid idő múltán fordult és a
városba tartott. Mint egykor Lázárral, az otthon sarkánál
álltak, onnan figyelték a jármű közeledését. Amikor feltűnt,
Csiky Annához hajolt és megcsókolta. – Holnap felhívlak. –
Figyelj, Vidor, volna egy nagy kérésem… – Mondjad gyorsan,
de legyél vele tisztában, hogy bármi is az, teljesítem. –
Október
25-én,
pénteken
lesz
a
huszonkettedik
születésnapom. Szeretném veled ünnepelni. – Az kérés, hogy
boldoggá teszel? De csak akkor, ha érted jöhetek – kiáltott már
a másik oldalról Vidor, aztán felpattant a buszra.
Anna elővette a naplóját: Boldog vagyok. És érzem, most
érzem, hogy mindig így lesz.
Vidor háromszor is hívta, pénteken kiment érte a szállásra.
Beült a társalgóba, ott várta. Amikor Anna megjelent,
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felugrott, megpuszilta. A lány kérte, üljenek le néhány percre.
Azt akarta, hogy lássák a többiek, ki jött érte, milyen jóképű és
milyen rajongó tekintettel néz rá.
A Kisvadászba mentek. Egész este egymással táncoltak, és
időben indultak, hogy a nővérszálló sarkán hosszabban
búcsúzkodhassanak. A csókba Anna egész lelkét beleadta. –
Megőrülök, milyen gyönyörű, édes a szád. Szeretnélek hét
közben is látni, majd felhívlak, és kijövök hozzád, hogy
beszélgethessünk a társalgóban. – Nekem mindenütt jó, ha
veled vagyok.
Anna szerelmes volt, nagyon szerelmes. Elhatározta, egy
pillanatig sem áll ellent Vidornak, amikor csak akarja, az övé
lesz, és biztos, hogy vele minden úgy sikerül, ahogyan a
nagykönyvben írva van. Hogy azután miként lesz, arra nem
gondolt, de hitt benne, nagyon hitt benne, hogy amire vágyik,
arra Vidor is.
Akarjad, hogy szeressen

Annyira boldog volt, hogy nem tudott mit kezdeni
magával. Járt fel-le a szobában. Repülni, kiabálni szeretett
volna. Végre megszabadul a múlt nyomasztó emlékétől.
Végre olyan lehet, mint mindenki más. Mint az összes többi
nő, akit ismer. Végre egy férfi, aki megváltja a szerelmével, a
szerelmetes ölelésével. Valakinek el kellett mondania, hogy
mit érez. Amit soha nem tett, letérdelt, magasba emelte a
kezét és hangosan társalgott szíve istenével: – Köszönöm
neked, istenem, hogy szeretsz, hogy engeded, hogy boldog
legyek. Én bármit megteszek, csak ezt a fiút add meg nekem.
Engedd neki, hogy szeressen. Akarjad, hogy szeressen.
Parancsolj rá, hogy szeressen. És én őt és téged szeretni foglak
életem utolsó órájáig!
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A padlóra borulva zokogott a remélt, hitt boldogságtól.
Kopogtattak az ajtaján: – Anna, nyisd ki az ajtót! Anna, mi
történt veled? – A szomszéd szobában lakó Koós Margit
hangját hallotta. Felállt, elfordította a kulcsot, kitárta az ajtót.
A belépő Margit nyakát átkarolta, szorosan magához húzta és
zokogott.
– Anna! Mi baj van? Mi történt? – kérdezte Margit,
miközben simogatta a lány vállát. – Semmi, illetve minden!
Boldog vagyok! Olyan boldog, mint amilyen még soha nem
voltam. – Te úgy vagy boldog, ahogyan más boldogtalan. –
mondta Margit. Leültette Annát, becsukta a szobaajtót. – Mi
zaklatott így fel? – Szeret. – Ki szeret? – Akit én is szeretek.
Köszönöm, hogy átjöttél. Kérlek, aludj velem, mert egyedül
nem bírom elviselni ezt a különös érzést.
Margit borzongva bebújt a vetett ágyba. Anna a bugyin
kívül mindent ledobott magáról, a lány mellé feküdt, átölelte.
– Mégis, mi történt? – kérdezte súgva Margit. – Jó, hogy itt
vagy. Ne beszélj, hallgass, kérlek, hallgass. Köszönöm, hogy
itt vagy – suttogta Anna, teste megrándult, mint aki attól fél,
hogy szakadékba zuhan, és elaludt. Meg sem moccant, amikor
Margit óvatosan kimászott az ágyból, betakarta és átment a
saját szobájába.
Másnap Vidor kétszer is hívta, és mindkétszer azt mondta,
hogy szereti. És Anna is ezt mondta, és még azt, hogy soha
senkit nem szeretett úgy, mint őt. Hétfőn egész nap aludt.
Estefelé a portás néni szólt be, hogy vendége van. Magára
kapta a ruháját. Vidor volt. Leültek a klubszoba sarkába,
fogták egymás kezét és sutyorogtak.
Anna tudta, hogy a fiú Miskolcon lakik a szüleivel. De
most elmondta, hogy az első kerületben, a Rózsa utca 4-ben,
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megadta a telefonszámát, hogy bármikor hívhassa. Azt is
ígérte, hogy majd bemutatja a szüleinek. Későig maradt.
Elválás előtt csókolóztak a szállás előtti padon, meg a
nővérszállás sarkán. Amikor közeledett a busz, Anna olyat
mondott, amit még senkinek: – Most rögtön vigyél el
valahova. A tiéd akarok lenni. Most rögtön! – Bár tehetném, te
édes, bár volna olyan hely. De majd emlékeztetlek rá, hogy
megígérted. – Bármikor emlékeztethetsz rá, betartom, amit
neked ígérek.
Kóvályogva ment vissza a szobájába.
A kórházban Béki Gábor kereste telefonon. Anna a
tanulásra hivatkozott, és megígérte, hogy később, valamikor
találkoznak. A nővérszállásra tartva a kórház kapujában Béki
várta. – Feltétlenül beszélnem kell veled. Sétáljunk öt percet.
Öt perced csak van.
A kórház előtti járdán mentek. – Anna, szinte semmit sem
tudok rólad, csak annyit, amennyit a szemészeti osztályon
megismertem belőled… De az nekem elég volt, hogy
szerelemmel megszeresselek… Semmire se vágyom úgy, mint
arra, hogy a feleségem légy. Gondolkodj el ezen. Itt van a
telefonszámom. Én nem akarok rád telepedni. Nem akarlak
zaklatni. Jó volna veled lenni, de te sose érsz rá. Ha úgy
döntesz, hogy igen mondasz, hívj, és azonnal eljövök érted.
Várok rád. Éjjel és nappal. Bármikor hívhatsz. Minden úgy
lesz, ahogyan te akarod.
Ilyen komolyan még senki nem kérte meg a kezét. Sajnálta
Béki Gábort, de nem akart neki magyarázkodni, hogy
szerelmes és boldog, mert már megtalálta, akire vágyott. –
Elgondolkodom rajta. És köszönöm neked, hogy ilyen
komolyan és őszintén szeretsz. De most nem tudok válaszolni.
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Szeretném, ha nem haragudnál rám ezért. Én teljes mértékben
megértelek. Kérlek, érts meg te is, és majd jelentkezem.
Minden csütörtökön délelőttös volt, délután iskolába ment.
Ez alkalommal lógott. A gimnázium előtt találkozott Vidorral,
kószáltak a városban, aztán beültek a Pálmába, és este
tizenegyig beszélgettek. Semmiségekről, és mindenről, mert
önmagukról. Anna mindig félt, hogy unalmas lehet egy
művelt, egyetemre járó fiú számára. Nem tud semmi
érdekeset mondani neki. Most nem érezte ezt: a legapróbb
részlet, amit egymásból megmutattak, izgalmas és figyelmet
keltő volt, mert az mondta, akitől hallani akarták és úgy,
ahogyan szívüknek a legkedvesebb.
Anna Évától hallotta, hogy másnap zenés est lesz az
egyetemen. Szerette volna, ha ott ünneplik a születésnapját.
De Vidor nem akart a 6-osba menni. Arra hivatkozott, hogy az
egyetemen bárki felkérheti, máshol viszont csak az övé. Anna
elhitte ezt, mert jó volt bármit elhinni, amit a másik mondott.
Pénteken busszal kimentek Lillafüredre, a Palotában
vacsoráztak és táncoltak. Anna a Kossa Zoli anyjával varratott
kékselyem kiskosztümjét vette fel. Haját leeresztette, és a
homlokán keskeny kék selyemszalagot körbevezetve
megkötötte. Ragyogott. Látszott rajta, hogy szerelmes. –
Gyönyörű vagy, mint egy tatár hercegnő. Tényleg, mostantól
Tatárkának hívlak – lelkesedett Vidor, és Tatárka örült az
elnevezésnek, mint mindennek, amihez Vidornak köze volt.
Szombaton délután dolgozott. Telefonon hosszan
beszélgetett Vidorral. Tíz órakor kedvetlenül bandukolt
hazafelé, szomorú volt, hogy aznap nem látta a szerelmét.
Amint belépett a szállás kapuján, a portásnő szólt, hogy a
klubszobában várják. Vidor volt. Felsikoltott és a nyakába
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ugrott.
Vasárnap délután a városban találkoztak. Vidor egyetemi
sztorikat mesélt, rengeteget nevettek. Estefelé beültek a
Katowicébe, táncoltak néhányat, és a kórház műszaki
bejáratánál, amely szemben volt a nővérszállás kerítésének
végével, hosszú csókolózás után váltak el. Anna negyedórát
késett az éjszakai műszakból. Erzsi nénit összecsókolva kért
elnézést, és elújságolta, hogy szerelmes és ebből a
kapcsolatból tavasszal eljegyzés lesz, hiszen kölcsönösen
imádják egymást.
Alig múlt tizenegy óra, amikor a nővérszobában
megszólalt a telefon: Vidor jelentkezett. Perzselően szépek
voltak semmitmondó szavai.
Egész héten nem találkoztak egyrészt Anna kórházi
beosztása, másrészt Csiky elfoglaltságai miatt. De a szombati
napban már megállapodtak. Korai kemény hideg állt be.
Vidor erősködött, hogy kimegy a lányért, Anna nem akarta,
hogy fáradjon. – Ha én eldöntöttem valamit, akkor az úgy
lesz. – Értettem, főnök – nevetett Anna, és boldog volt.
Szeretkezés a padon

A Pipacs bárban szórakoztak. Csiky javasolta, hogy Anna
ne törődjön az utolsó busszal, hazasétálnak. Gyalog vágtak
neki, a Népkerten át. A sötét éjszakai parkban leültek az egyik
padra, csókolóztak. Vidor benyúlt a kabát alá, simogatta Anna
mellét. Hideg volt a keze, de a lány nem szólt, nehogy kedvét
szegje. – Legyél az enyém – suttogta ajzottan Vidor. –
Mondtam neked, szerelmes vagyok beléd, én is akarom, amit
te, és amikor csak akarod. – Most akarom. – Itt? – Ha szeretsz,
itt ugyanolyan jó, mint bárhol másutt. – Vidor, én azt
szeretném, ha minden szép lenne, ha olyasmivel
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ajándékoználak meg, ami nekem is nagy ajándék… – Vagyis
nem akarod. – Akarom, nagyon is akarom – és ennek
bizonyságául hosszú és csodás csókot kapott a fiú. – Akarom,
hogyne akarnám – suttogta lázasan Anna. – Szeretnélek
boldognak látni, bűvölni a meztelenségemmel, hozzád bújni,
és csak csókolni, csókolni… Biztosan van úgy, hogy nincsenek
otthon a szüleid, és akkor ott találkozhatnánk… vagy
valamelyik ismerősödnél, esetleg szállodában, adunk
borravalót a portásnak, és nem kéri el a személyi
igazolványunkat. Csak mondd, hogy mikor akarod, mikor jó
neked… Ha kell, szabadságot veszek ki… Édes Vidor, azt
szeretném, hogy szép és emlékezetes legyen az első
szerelmeskedésünk, olyan, amit életünk végéig emlegetünk…
– Én most szeretném! – mondta határozottan Vidor. És Anna
úgy hallotta, hogy követeli, amit kérés nélkül adni kívánt.
Megcsókolta Vidor kezét: – Te nem fázol? – Tatárka,
nagyon kívánlak. És emlékezz rá, hogy megígérted.
Anna érezte, ha tovább magyaráz, olyan, mintha
megtagadná, amit kérés nélkül felajánlott. Vidor felhúzta a
szoknyáját. Fázott, de még inkább belülről. Vidor félrehúzta a
bugyiját. Akadályozta a saját és a lány télikabátja, de annyira
beindult, hogy tovább ügyetlenkedett. Annában pedig nőtt a
döbbenet, hogy az a fiú, akit bálványozva szeret, beéri
ennyivel, egy dugással a szeretkezés úgy vágyott csodája
helyett.
Érezte, hogy ott babrál a félrehúzott bugyijánál. Félt, hogy
valaki arra jön. Félt, hogy Vidornak nem sikerül, amire
vágyik. Félt, hogy csalódik benne a fiú, és kevesebbnek találja,
mint amennyi. A szorongástól görcsölt a hasa. Vidort ez nem
zavarta. Néhány gyors mozdulat után Anna a combhajlatán
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forró nedvességet érzett. Vidor hördült egyet, és máris
gombolkozni kezdett.
A lány reszketve megigazította a ruháját. Kényelmetlen és
bántó volt a bugyijára tapadt ondó. Tisztátalannak érezte
magát. Szótlanul ment a fiú mellett, aki átkarolta a vállát és
szorosan magához húzta. Anna reszketett. – Nagyon fázom –
mondta magyarázatképpen, pedig belül reszketett, a
visszafojtott sírás miatt.
A szobájában az ágyra roskadt, arcát a tenyerébe temette és
keservesen sírt. Valami szétszakadozott benne, és a fényesség
helyére a múltnak az a sötét gomolygása nyomult, amelytől
úgy rettegett. Nem értett semmit. Nem talált magyarázatot
arra, hogy az a fiú, akit úgy szeret, aki eddig ezernyi
aprósággal,
gesztusokkal,
tekintettel
és
csókokkal
bizonyította, hogy szintén szereti, miért érte be ennyivel,
miért alázta meg, miért bánt úgy vele, mint egy ötven forintos
kurvával. Miért nem tudott egy kicsit várni? Miért nem
teremtett olyan körülményeket, hogy csoda lehessen, ami így
mocsok lett?
Bugyiját a mosdóba dobta. Magára kapta a köpenyét,
kiment a zuhanyozóba. Forró vizet engedett a testére, mintha
lemoshatatlan koszt akarna róla eltávolítani. Vörös lett a hasa,
a combja az égető víztől.
Szeretett volna elbujdosni a történtek és önmaga elől. Még
Icától a szekrényben maradt egy doboz altató. Bevett két
szemet, hogy legalább időlegesen megszabaduljon a tudatától.
Tizenegy órakor ébredt. Azonnal eszébe jutott hajnali
megszégyenülése. Vágyott rá, hogy beszéljen Vidorral, hallja a
kedves hangját, és kimondatlanul is magyarázatát kapja
annak, miért így történt az, ami addig benne a remény fehér
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ruhájában járt.
Átment a kórházba. Alig evett. Már fél kettőkor átvette az
osztályt, és várta, hogy megcsörrenjen a telefon. Háromszor is
felcsillant a remény, de a kagylóba nem Vidor szólt bele.
Egyre nőtt a kétsége és a kétségbeesése. Még sose hívta Vidort
a megadott számon, mindig a fiú jelentkezett, és így volt jó,
mert tudta, hogy gondol rá, fontos neki. De most nem jutott
eszébe. Vagy eszébe jutott, de csalódásként élte meg, amibe
önmagát és közben őt is sodorta.
Többször elhatározta, hogy felhívja, és mint korábban,
semmiségekről cseveg vele. Arról, ami megesett, nem akart és
nem is tudott volna szólni. Ahhoz idő kellett. Már a telefon
után nyúlt, de aztán elgyávult. Valakinek el kellett mondani,
ami történt. Valahogy könnyítenie kellett a lelkén. Szerencsére
Éva bent volt, de eddig alig látták egymást, mert áthívatták az
urológiára.
Éva látta barátnőjén, hogy valami nyomasztja, de nem
akarta faggatni. Nyolc körül elcsendesedett az osztály. Éva
fáradtan ült le a székre. – Na, mára elegem van a szarból.
Szerencsére rövidesen elvégzem a tanfolyamot, és elmegyek
innen. Nem akarok több szart és vén szarost látni. Jaj, Anni,
rossz rád nézni, úgy el vagy kámpicsorodva. Történt valami?
Mind ilyenek

Anna röviden elmondta. Éva elhúzta a száját: – Mind
ilyenek! Belegázolnak az ember lelkébe, aztán ők
csodálkoznak a legjobban, ha a másiknak ez nem esik jól. De
ne hívd fel! Érezze csak, hogy hibázott. Meglátod, jóváteszi.
Vidor intelligens és jó fiú, olyan, akinek azért van lelke, ha
olykor meg is feledkezik róla a farka kedvéért. – De hát én
megmondtam, hogy akkor kap meg, amikor csak akarja. – Ez
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volt a hiba. Akkor akarta. De ebből ne vonj le semmilyen
végső következtetést, legfeljebb annyit, hogy férfi, mint a
többiek, slussz-passz.
Már kilenc óra volt. Megszólalt a telefon. Anna utána
kapott. – Várj, majd én. Ha nem ő, akkor is helyesebb; ha ő,
akkor pedig még inkább.
Évát kereste az udvarlója. Csicseregtek tíz percet. Annát
idegesítette barátnője fecsegése, mert arra gondolt, hátha
éppen akkor keresi Vidor. Amint Éva letette a telefont, rögtön
megcsörrent. – Szemészet – szólt bele. Befogta a kagylót: – Ő
az – súgta Annának. – Tudsz várni egy kicsit, mert kint van az
osztályon? Rendben van, szólok neki. Nem, rögtön jön, de
nem szokott a telefon mellett üldögélni. – Letette a készülék
mellé a kagylót. Suttogva mondta: – Ne ájulj el, de sértődött se
légy, nincs egyikre sem okod. Csak nyugi.
Anna várt egy kicsit, aztán remegő gyomorral felvette a
telefont: – Szia, mi újság? Azt hittem, már nem hívsz. – Vidor
elmondta, hogy találkozott két csoporttársával és átvettek
néhány feladatot, mert holnap zárthelyi dolgozatot írnak. A
történtekről nem ejtett szót, nem mondta, hogy mikor
találkoznak legközelebb, és azt sem bizonygatta, amit
korábban annyiszor, hogy mennyire szereti. – Majd keresel? –
kérdezte búcsúzásként Anna. – Majd kereslek – mondta
Vidor.
Annából kirobbant a sírás. Éva átölelte: – Jaj, Anni, ne
gyerekeskedj már. Biztosan szeret, ilyen jó nője úgysem lesz
soha többé az életben.
Anna a szállásra tartva abban reménykedett, hogy Vidor
majd a társalgóban várja. De nem várta senki.
Csütörtökön a gimnáziumi órák után találkoztak. Beültek a
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közeli presszóba. Vidor kedves és aranyos volt, mint régen. És
az eltelt néhány nap után Anna is másként látta a dolgokat,
mert nem akart lemondani az álmairól. Vidor kérte, hogy
szombat este találkozzanak. Anna délutános volt, és tudta, a
főnővér nem járulna hozzá a műszakcseréhez. A vasárnapot
javasolta. Szerencsére a fiú igent mondott.
Vidor hazakísérte. A szállás sarkán sokáig csókolóztak.
Ami jóvátehetetlennek látszott, helyrezökkent. Anna hosszan
integetett a busz után, s nem sejtette, hogy a fiú valahogy, a
maga számára is érthetetlenül kevésbé csillogónak látta
Tatárkát, mint korábban. Az eszébe sem jutott, hogy ő
párásította be.
Vasárnap találkoztak. Anna szorongott, hogy Vidor ismét
gyalog akar a kórházhoz eljutni, a Népkerten keresztül.
Szerencsére buszra szálltak. – És mikor mutatsz be a
szüleidnek? – kérdezte Anna. Vidor elgondolkodott: –
Karácsonykor. – A lány kényszeredetten nevetett: – Melyik
karácsonykor? – Tudod, Tatárka, én még nem akarok
megnősülni… – Érdekes, én sem férjhez menni. Vannak
dolgok, amiket istenre kell bízni. – Te hiszel Istenben? – Isten
oltja szívünkbe a szerelmet, hiszek a szerelemben, hiszek
abban, akinek ez a rendelése és munkája. – Te tényleg Tatárka
vagy. Tudod, milyen a tatárka?
– Amilyennek te elképzeled. – A tatárkának puha,
bozontos, lila virága van, a világon a legszebb virág, szúrós
bogáncs-fejbe rejtve… Azért ilyen, hogy a boldogtalan
pillangók látogathassák, és a kecskék le ne legelhessék… – Az
nem tatárka, hanem bogáncs. – Lehet, hogy igazad van, de te
mégis Tatárka vagy.
Vidor nem várta meg az utolsó buszt.
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Anna nem lett okosabb, viszont kezdett szétáradni benne a
bizonytalanság.
Amikor egy hét múlva találkoztak, Vidor ismét arra kérte,
hogy gyalog vágjanak neki az útnak, át a Népkerten. A lány
még mindig hinni akart benne, menteni akarta a reményt, és
ismét engedett neki. De ami történt, még kevesebb volt, mint
első alkalommal. És kifejezetten undorító.
Vidor már nem hívta mindennap. Csak két hét múlva ért
rá, hogy szórakozni vigye. Igaz, egyszer járt a szálláson.
Sokáig maradt, és azt duruzsolta Annának, hogy engedje be
az ablakon. Csak egy órára, legfeljebb kettőre. Még hajnal előtt
elmegy. – Nem tehetem. – Ha szeretsz, teheted. – Ha valaki
meglát, kirúgnak innen, és akkor nekem nincs hova mennem.
Vagy akkor van hova mennem? – Olyan nagy az én kérésem?
– Neked nem lehet olyan nagy kérésed, amit ne
teljesítenék… De ez nem kérés, hanem törvényszegés, amit
még egyetlen lány sem mert elkövetni… És te nem kérhetsz
olyat, ami törvényszegés és fenyegető rám nézve.
December közepe volt, amikor ismét gyalog vágtak neki az
útnak. Anna tudta, még egyszer nem hajlandó
bemocskolódni. Amikor Vidor végzett, szelíden megkérdezte:
– Te ezt nem érzed undorítónak? – A szeretkezést? – Nem a
szeretkezést, hanem annak a módját… hogy… hogy úgy
kezelsz, mint egy kurvát… Miért nem viszel el hozzátok
olyankor, amikor nincs otthon senki? Vagy miért nem keresel
valami más megoldást? Huszonöt éves vagy, Vidor. Én pedig
elmúltam huszonkettő. Ha nem tudsz más megoldást, szerzek
pénzt, és menjünk el szállodába…
Vidor a szálló bejárata előtt búcsúzott.
Anna várta a hívását, de Vidor nem telefonált. Még mindig
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reménykedett, mert félt, hogy elveszíti éltető álmát.
Közeledett karácsony. Anna bízott benne, hogy az ünnep még
ott találja Vidor szívében. Hogy bizonyságot kapjon, kereste
telefonon. Egy nő vette fel. Anna bemutatkozott. A nő is, mint
Vidor édesanyja. Vidor nem volt otthon. Anna kérte, mondja
meg a fiúnak, hogy kereste és kéri, hívja vissza.
Anna minden éjszaka sírt. Sírt Vidorért, és sírt Vidor után,
de legjobban azért, mert neki kell bűnhődnie más vétke miatt.
Úgy érezte, ő mindent megtett, óvta mindkettőjüket. Nagyon
szeretett volna Vidornak megbocsátani, csak nem tudta, mit
kellene megbocsátania úgy, hogy a bocsánattal ne ítélje el
önmagát.
Újra kereste telefonon, hogy megkérje, legalább mondjon
valamit. De sosem Vidor vette fel a telefont. Anna nem akarta
belátni, hogy az a fiú, akit ő a legtöbbnek látott minden fiú
között, nagyon kevés, nagyon kicsi, nagyon semmi ember.
Tatárka szép, de műveletlen

Elmúlt karácsony, és még mindig reménykedett, hogy
majd jelentkezik a fiú, nem mond semmit, nem
magyarázkodik, csak arra kéri, búcsúztassák együtt az óévet,
és kezdjenek együtt egy újat, amelynek lehet tartalma és
ígérete. Nem sejtette, hogy már terhére van Vidornak, mert az
első lobogás után rájött, hogy Tatárka kevés hozzá; hogy
Tatárka szép, de műveletlen; hogy Tatárkával csak hétköznapi
dolgokról lehet beszélgetni. De közben nem vette észre, hogy
nem Tatárka a hétköznapi, hanem ő, aki azt a gyönyörű lila
virágot letépte és beletaposta a sárba.
Éva hívta Annát, hogy szilveszterezzen velük. Anna nemet
mondott, mert még mindig reménykedett. Szólt a
portásnőnek, hogy a szobájában van, rögtön hívja, ha
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telefonon keresik. Délután lezuhanyozott, megmosta a haját.
Vajsárga szoknyát vett fel és a Tenkné által ajándékozott,
különleges alkalmakra tartogatott tűzpiros mohair pulóvert.
Ült az ágyán és várta a telefont. De senki nem hívta.
Este kilenckor levetkőzött, az asztal mellé ült és levelet írt
Vidornak. Csak annyit, hogy szereti, és nem érti, miért nem
találkoznak; miért maradt el szótlanul, magyarázat nélkül.
Csak annyit, hogy világosítsa fel, miért olyan kevés ő, hogy
nem érdemli meg a szerelmét, amelyet oly sokszor
hangoztatott. Sokáig gondolkodott, hogyan búcsúzzon el tőle.
Végül azt írta: A te Tatárkád, aki lehet, hogy nem is ember, csak egy
útszéli, könnyen megkapható és könnyen eldobható virág.
Éjfélkor Vidortalan 1969 lett.
Napokig gondolkodott, hogy feladja-e a levelet. Végül
feladta. Vidor anyja a huszonöt éves fiának címzett borítékot
felbontotta, elolvasta és kidobta a szemétbe.
Anna várt valami választ. Bármilyet. De válasz nem
érkezett. Úgy döntött, mindenképpen beszél Vidorral, mert
magyarázat nélkül belezápul a lelkébe minden érzés.
Felkereste
a
lakásukat,
de
hiába
csöngetett.
A
szomszédasszony mondta, hogy nincsenek otthon. Anna sírva
fakadt, és arra kérte a nőt, ha látja Vidort, legyen szíves,
mondja meg neki, ha látja Tatárkát, ne fordítsa el a fejét.
Anna a munkába és a tanulásba temetkezett. Január végén
Éva elment a kórházból, a Vízügyi Igazgatóságon
helyezkedett el. De naponta telefonáltak egymásnak, és
amikor csak alkalmuk nyílt rá, találkoztak. Február második
felében Éva kérte, hogy menjen el vele a jogászbálba, ott lesz
az új barátnője, Márta is, aki szintén a Vízügynél dolgozik.
Anna két hónapja begubózva élt. Elfogadta a meghívást.
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És ki kérte fel táncolni? Csiky Vidor. – Tatárka, még
mindig szép vagy. – És hülye, hogy hajlandó vagyok veled
táncolni. – Rengeteg tanulnivalóm volt. – Én is rengeteget
tanultam. Nem biztos, hogy okosabb lettem, de véleményem
azért van.
Vidornak a szomszédasszony átadta az üzenetet. Annak
tudatában, hogy még a lakásukon is kereste Anna, arra
számított, hogy alázatosabb és békülékenyebb lesz. Ez a
véletlen este pedig ajándék mindkettőjüknek. Vidor és barátja,
aki Nagy Vilmosként mutatkozott be, a lányok asztalához
telepedett. Vidor igyekezett hozni a régi, jópofa formáját, de
Anna nem nevetett, csupán megjegyezte: – Már a humorod
sem a régi. – Ugyan, Anna, hagyd a fenébe, érezd jól magad –
intette Éva. – Lehet, hogy igazad van. Hagyom a fenébe.
Hajnalig maradtak. Csiky megkérdezte Annát, hogy
hazakísérheti-e. – Igen, de csak a Népkerten keresztül –
nevetett a lány. Csiky kissé kapatos volt, és csak az érdekelte,
hogy Tatárkát ismét elkapja. Anna nem csókolózott Csikyvel,
de sokat sejtetően mosolygott: – Ma este én szabom a
feltételeket. Nem zártam be az ablakom, csak behajtottam. Én
bemászom, és te utánam jöhetsz, mert szeretném látni, mit
tudsz, amikor nem két perc, hanem két óra áll a
rendelkezésedre. – Mégis átléped a rendelkezéseket? –
Elgyávultál?
Csiky arra gondolt, hogy a lány mindenáron meg akarja
fogni magának. Úgy vélte, egy éjszakát megér végső búcsú
gyanánt.
Anna halkan benyomta az ablakát, aztán felhúzta a
szoknyáját, hogy mozogni tudjon. – Segíts be! Bentről majd én
segítek neked.
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Csiky bakot tartott. Anna a kezére, a vállára lépett. Az
ablakpárkányon állva levette a cipőjét és bedobta a szobába,
majd féloldalasan óvatosan leugrott, aztán gyorsan becsukta
az ablakot, behajtotta a záró fogantyút, és behúzta a
takarófüggönyt. Csiky azt hitte, a lány csak játszik. Óvatosan
kopogtatott az ablaküvegen, de mindhiába.
Annát felzaklatta a Csikyvel történt találkozás, illetve az,
hogy a fiú semmit nem mondott arról, hogy félig sikeres
próbálkozása, de ostoba, megalázó magatartása után miért
maradt el, miért nem kereste a társaságát. Anna úgy látta,
hogy Vidor csak magát okolhatja, hiszen ő elment a végsőkig,
és sokkal többet ígért, mint amennyire a fiú igényt tartott.
De miért? Állandóan ez a kérdés gyötörte. És szívesen
talált volna magyarázatot Csiky viselkedésében, de végső
soron önmagát hibáztatta. Nem ez volt az első olyan,
reményteljesnek induló kapcsolata, amely váratlanul ért
véget. Mi a rossz őbenne? Miben követi el a hibát, s főként, mi
annak a bizonyos hibának a lényege, hogy senkit nem tud
maga mellett megkötni?
Úgy vélte, hogy erre a barátnőjétől vagy bárki mástól nem
kaphat feleletet, saját magának kell megtalálnia.
Ő valóban hülye

A gimnáziumi félév nem a legjobban sikerült,
matematikából éppen csak átcsúszott, de szilárd elhatározás
élt benne, hogy leérettségizik.
Arcán az értetlenség tétova árnyával járt-kelt a folyosón.
Mosolya rejtélyesebb lett, de ez még szebbé tette. Az egyik
férfibeteg azt mondta neki, hogy már a lépései ritmusáról
felismeri, a mozgása pedig olyan önfeledten szép, hogy olyat
ő még nem látott.
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Anna mindig egyenes tartással, energikus léptekkel járt. A
térdét alig hajlítva lökte hosszú lábait. Formás combján és
kerek fenekén megfeszült a mindig frissen vasalt hófehér
nővérruha.
Anna szerette magát, mivel szeretett szép lenni, ezért
megjelenésére mániákusan kényes volt. Sminkje egész nap
tökéletesnek látszott. Megfigyelte, hogy az orvosok hogyan
beszélnek, miként fogalmaznak, s igyekezett hozzájuk
hasonulni. Sajátos érzéke volt ahhoz, hogy világos, kerek
mondatokban fogalmazza meg önmagát. Természetes nyelvi
érzéke volt, de már annak idején Tenkné elmagyarázta neki,
hogy figyeljen oda, és a kijelentő mód helyett ne használjon
felszólító módot. Attól kezdve Anna erre kínosan ügyelt, és a
bunkóság jelének tekintette, ha valaki képtelen volt
következetesen használni. Gyakran még az orvosok is
hibáztak, de ő a maga módján szeretett volna tökéletesnek
látszani.
Megpróbált egyszerre önmaga, Labancz Anna lenni, s
ugyanakkor Tatárka, tehát valaki, aki kissé rejtélyes és
titokzatos.
Egy napon, amikor délutános műszakban volt, Lázár
József hívta. Korholta, hogy eltűnt, nem ad magáról életjelt.
Anna lesajnáló kacarászással fogadta szemrehányását. A fiú
kérte, hogy találkozzanak. Egyáltalán nem volt hozzá kedve,
hiszen többször is megpróbálták sikertelenül újrakezdeni,
vagy folytatni, ami köztük megszakadt. Hívta az egyetemre,
remek zenekar játszik a 6-osban, jó volna felidézni a régi
együttlétek hangulatát. Anna nem kívánt találkozni bizonyos
ismerősökkel. Végül Lázár addig kapacitálta, hogy
megbeszéltek egy találkozót a Capri cukrászdában.
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Akkor készült el vastag fonálból sűrűn kötött, merészen
rövid kék ruhája, amelynek alján piros és fehér csík futott
körbe. Nádszál alakján olyan szépen hatott, hogy még Erzsi
néni is megcsodálta, pedig ő kötötte. Amikor Anna, mint egy
modell, elsétált előtte és testének mozgásával életre keltette a
rá simuló ruhát, Erzsi néni összecsapta a kezét: – Ancikám, te
gyönyörű vagy.
Ebben a ruhában ment el a Lázárral megbeszélt
találkozóra. Indulás előtt beállt a szekrényajtó belső oldalára
szerelt hosszú tükörbe, forgolódott, nézegette magát: Tatárkaarcát, finom mosolyát, mellének halmát, formásan
gömbölyödő fenekét és kicsit egyenes lábát, amelyen örök
figyelmeztetésként sejlett a forradás, az istállóban szerzett
sebesülés emléke.
Tetszett magának, s hirtelen az villant bele, hogy ő a
valóságban is ilyen, illetve ennyi: szép és átlátszó. Nem
szövöget sanda terveket, nem titkol el magából semmit,
teljesen megmutatja lényét. Ez eszébe juttatta néhány nappal
korábbi beszélgetését Sándor Julival. A lány Miskolcon járt és
mesélte, hogy legutóbbi látogatása után megkérdezte tőle
Szőke doktor: „Még mindig ott dolgozik a kórházban az a
hülye barátnője?”
Akkor arra gondolt, azért hülyézi le Szőke, mert nem kapta
meg, mint valami cafkát. Most viszont bántónak és megvető
kritikának látta a kérdést. Igen, ő valóban hülye, mert nem
akarja rafinériával az ujja köré csavarni a férfiakat.
Kiismerhetően viselkedik, nem riszál, bevallja, ha szeret, és
nem tagadja meg magát: sem a lelkét, sem a csókját, sem a
testét attól, akit erre érdemesnek vél. És ez az igazi hülyeség,
nem az, hogy nem adta oda magát Szőke doktornak. Igenis, el
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kellett volna neki játszani valamit, és az érzések kínpadjára
feszíteni. Csak éppen úgy gondolta, hogy ez tőle idegen.
Valójában nem tudta, hogyan kell az ilyesmit csinálni.
Rosszkedvűen indult a Capri cukrászdába. Lázár
felragyogott, amikor levetette a kabátját, és láthatta nyúlánk
alakját. Lelkébe égett az az emlék, amikor csodás
meztelenségében végigfeküdt az ágyon. Újra látni akarta úgy,
ölelni, és a tökéletes egyesülés pillanatában érezni, amint a
lány körme végigszánt a hátán.
Anna egymásra rakta hosszú lábait, rágyújtott és lassan
fújta ki a füstöt. Nem dohányzott rendszeresen. Számára a
cigarettázás inkább csak a felnőttség bizonysága volt. Drága,
hosszú filteres cigarettát szívott. Egy doboz két hétig is
kitartott, mivel csak ritka alkalmakkor gyújtott rá. Lázár
követte minden mozdulatát. Arról beszélt, hogy szakmai
gyakorlaton van, néhány hónap és befejezi az egyetemet. Még
nem tudja, hol kap állást, de Miskolcról minden valószínűség
szerint elköltözik. – Addig nekünk valahogyan dűlőre kellene
jutnunk.
Annának fogalma sem volt, milyen dűlőre gondol Jóska,
hiszen nem volt vele rendezetlen ügye. – Mondtam már, annyi
csinos lány van az egyetemen, meg a gimnazista csajok is
rajonganak az egyetemista fiúkért, csípj fel egyet, és gyakorolj
vele.
És mi van Csikyvel?

Anna ezt nem rossz szándékkal, inkább tanácsként
mondta, Lázár mégis sértve érezte magát: – És mi van
Csikyvel? – Nem szoktál vele találkozni? – Beszélgettem vele.
– És ez jó vagy rossz hír számomra? – Csiky egy szemét! Azt
állítja, hogy te lefeküdtél vele. – Hol feküdtem volna le vele? –
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Hát éppen ez az. Csiky modortalan, nem ért a nőkhöz…
szerintem igazán nem is jóképű… Vagy szerinted jóképű? –
Kinek az ilyen, kinek az olyan típus tetszik. Biztosan van
olyan, akinek Csiky tetszik. – És te olyan vagy? – Azért hívtál,
hogy Csikyről csevegj velem? Vagy arról, amit Csiky mesélget
a szakmai gyakorlat helyett?
Lázár méltatlankodó képet vágott: – Figyelj, Anna,
kérdeznék valamit… nekem valami miatt nagyon fontos, hogy
az igazat mondjad. – Mi vagy te? Gyóntató atya? – Tisztán
akarok látni. – Szerintem én bármit mondhatok, úgyis csak azt
hiszed el, ami valami miatt fontos számodra. – Ha az igazat
mondod, azt elhiszem. – Csikyvel kapcsolatban nincs semmi
olyan fontos, ami az igazság vagy a hamisság világába
tartozna.
Lázár rendelt újabb két konyakot. A magáét rögtön fel is
hajtotta. Anna a poharából áttöltött valamennyit Lázáréba: –
De ezt ne idd meg azonnal – mosolygott a fiúra. – Anna, igaz,
hogy téged a Csiky Tatárkának hívott? – Anna a nevem,
Labancz Anna. – Egyszer azt mesélted, hogy egy fiúd Lulunak
hívott. Akkor Csiky is hívhatott Tatárkának. – És mit akarsz
ezzel? – Semmit, csak kíváncsi vagyok rá. – És téged az a
barátnőd, akivel tavaly nyáron Rudabányán megismerkedtél,
hogy hívott? – Vagyis igaz!
Anna felkacagott: – Neked a jogi egyetemre kellett volna
menned, és bírónak lenned. – Miért nem válaszolsz? –
Hülyeségre mit válaszoljak? – Csiky azt mondta, hogy ez a
bizonyos Tatárka ősz óta egyedül lakik az egyes szobában, és
éjszaka többször is beengedte magához az ablakon keresztül.
– Ezt állítja? – Egyedül laksz a szobádban? – Igen, egyedül
lakom. – Nekem ezt nem mondtad. – Mert nem is
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találkoztunk, illetve amikor ősszel valamikor mégis, nem
kérdezted. De most, hogy kérdezed, megmondom, igen,
egyedül lakom. – És ezt Csiky is tudja. – Más is tudhatja, nem
titok. Lehet, hogy holnap már valakit odahelyeznek. Nincs
semmi jelentősége. – Azért tudja Csiky, mert beengedted.
Anna felállt. – Akkor én el is megyek, Jóska. Nincs kedvem
ezt játszani – mondta Anna. Lázár hirtelen elkapta a bal
csuklóját: – Ülj le! – Megbolondultál? – kérdezte elképedten
Anna. – Megrándítottad a kezem. Mi van veled? Mostantól
mindenkire féltékenykedni fogsz, akit meglátok az utcán? –
Bocsáss meg, tényleg hülye vagyok, csak úgy kívánlak.
Mindig téged kívánlak, és ha arra gondolok, hogy elmegyek
Miskolcról… Anna, engedj be az ablakodon. – Az ablakomon?
– Ahogy Csikyt is beengedted. – Emlékszel te ott azokra az
ablakokra? Mert ha igen, tudhatnád, hogy a billenő nagy
ablak fix, a keskeny nyílón pedig nem is lehetne bemászni. –
Akkor Csiky hogy mászott be? – Talán úgy, hogy nem is
mászott be. – És te hogyan másztál be? – Én miért másznék be
a saját ablakomon, ha bemehetek az ajtón is?
Lázár biztos volt benne, hogy Anna hazudik, és Csiky ezt
nem találta ki. Ilyet nem lehet kitalálni. – Szóval azt állítod,
hogy nem voltál a Csikyé? – Miért, Csiky azt állítja, hogy az
övé voltam? – A saját szobádban. De hiába reménykedsz, ő
soha nem fog feleségül venni. – Én egy annyira alja nő
vagyok, hogy egy Csiky Vidor nem vehetne feleségül? – Nem,
másról van szó… – Na, végre megtudom, hogy miről. Vagy
nem avatsz be a titokba? – Anna, az az igazság, hogy Csiky
azt mondta, műveletlen vagy, akivel csak hétköznapi
semmiségekről lehet beszélgetni, semmi másról. – Miért,
Csiky azzal, akit szeret, miről akar beszélgetni? – Ezt kérdezd
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meg tőle. – Engem nem érdekel sem Csiky, sem te. És azért is
megmutatom nektek, hogy mérnök lesz a férjem.
Annát kellemetlenül érintette Csiky hazug locsifecsisége.
Olyasmivel dicsekszik, ami esetleg megfordult a fejében, de az
igazságtól messze járt. De ennél is jobban bántotta, hogy
állítólag vele semmiről nem lehet beszélgetni. Ha így van,
akkor miért pusmogott öt-hat órákon át, és miért mondta,
hogy annyira jól érezte magát vele? Azért, hogy a Népkertben
megkapja azt a három-négy perces lehetőséget, amivel abban
a formában egy valamirevaló férfi nem is kívánna élni? És
Lázár mit nyomozgat utána? Valószínűleg ő is mesél, de nem
az igazat, hanem valamit, ami a kedve szerinti. Semmire nem
volt képes, de most volna esze bemászni hozzá az ablakán, és
lehetetlen helyzetbe hozni. És úgy féltékenykedik és
követelőzik, mintha bármi közük volna egymáshoz.
Anna tanácstalannak érezte magát. Vágyott a mindent
kitöltő igazi és teljes szerelemre, hogy mint mások, ő is
elhagyhassa a nővérszállást. Önálló életet akart, tartozni
valakihez, akinek mindent elmondhat; aki annyira szereti,
hogy nem tartja butának, ha butaságot mond, hanem az ölébe
ülteti, és miközben puszikat adnak egymásnak, elmagyarázza
a helyes, az okos választ.
Újra és újra ahhoz az alaphelyzethez tért vissza, hogy ő
végső soron nem olyan, mint Éva, vagy Juli, vagy Margit, ő
más: az arca, a mozgása, a lelki és testi igényessége, ő elüt a
többiektől, mondhatni különleges, tehát jogos, hogy többet
akarjon, bátrabb álmai legyenek, mint társainak.
De egyre félénkebben álmodott, mert eddig valamiképpen
mindenki megalázta: vagy azzal, hogy nem fogadta el, vagy
azzal, hogy csak egy valamire kellett volna. Érezte, hogy
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alkalmas lenne a szerelemre, ha úgy közeledne valaki hozzá,
hogy feloldja a szorongásait, és magatartásával, gesztusaival
elhiteti, hogy őt mindenestől akarja: a testén át a lelkét, a
lelkén át a testét.
Fiatalon is meg lehet halni

Leleteket vitt az osztályvezető-főorvos szobájába. Illendőn
kopogtatott az ajtón, amelyben kívülről volt a kulcs. Nem
kapott választ, ezért óvatosan megnyitotta, hátha nincs is bent
a főorvos úr. – Mi van? – kérdezte a kopaszodó, hájas nyakú
férfi, aki az íróasztalánál ült és egy könyvbe mélyedt. –
Főorvos úr kérem, itt vannak Klujber Pálné leletei. Glóner
doktornő kérte, hogy hozzam be önnek.
A férfi továbbolvasott. Anna várt. Nem mert közelebb
lépni, hogy az asztalra tegye a papírokat, kimenni sem akart.
A főorvos úgy tett, mintha a nővér ott sem lenne.
Természetesnek tartotta, hogy nők társaságában is mindig ő
megy be elsőként az ajtón. Anna úgy gondolta, ezt vele
szemben megteheti, hiszen ő senki, nem tekinti partnernek,
talán még embernek sem, de az orvos-kolléganők előtt is
bement a kórtermekbe, a szobájába. A doktornők ezt zokszó
nélkül elfogadták. Anna viszont hatalmas bunkóságnak
érezte. Úgy vélte, a főorvos attól, hogy többet tud, még
udvarias és előzékeny lehetne a nőkkel. Például vele szemben,
akinek szépségéről végül is legendák keringenek a kórházban.
Anna legalábbis így tudta.
Gyűlt benne a méreg. Előre lépett és letette az asztalra a
leleteket, majd megfordult és indult kifelé. – Nővér, nem
mondtam, hogy elmehet. – Nem akarom zavarni a főorvos
urat. – Majd szólok, amikor zavar. – Felvette a papírokat,
figyelmesen elolvasta: – Hát igen, a baloldali szemet
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eltávolítjuk.
Annát bántotta ez a ridegség. Három éve dolgozott
nővérként a kórházban, mégsem tudott hozzászokni ahhoz a
közönyhöz, amellyel egyes orvosok a szörnyű helyzetbe jutott
emberekről döntöttek. – Szegény néni még csak hatvanegy
éves. – A glaukómának nem írhatjuk elő, hogy mikor okozzon
bajt. Magával is megtörténhet. Illetve ha nem ez, akkor más.
Fiatalon is meg lehet halni, nővér, nem csak öregen. Küldje ide
a doktornőt.
Anna szólt a doktornőnek, ő pedig bement Klujbernéhoz,
leült mellé, megfogta a kezét: – Hogy érzi magát a néni? – Jól,
nővérke, éppen imádkoztam, hogy az Isten megsegítsen. –
Biztos nem lesz semmi probléma. – Azt kell elviselnünk, amit
Isten ránk mér. Senki nem kerülheti el a maga sorsát. – Anna
mintha az örökösen beteg édesanyját hallotta volna. Ő is
mindig Istenben bízott. Anna csak nagy baj esetén fordult
Istenhez, egyébként önmagába próbált kapaszkodni, az
önmagába vetett bizalmat erősítgette.
Elhatározta, amint végzett, buszra ül, és meglátogatja az
édesanyját. Karácsony óta nem volt otthon. Mint mindig, ha
hazaindult, a legújabb holmiját, most éppen a kék kötött
ruháját vette fel. Azt akarta, hogy otthon lássák, boldogul,
nem kér se tanácsot, se kalácsot.
Margit férje a lefagyott jeges havat törte fel a járdáról, és
átkozta az időjárást. – Megette a fene az egész kurva életet. –
Anna sose bosszankodott, ha feladata volt, tudta, el kell
végezni, és jobb, ha örömét leli benne. Úgy érezte, ha
Sajópetriben maradt volna, most ugyanígy gondolkodna,
ugyanilyen keserűen szitkozódna. Mindent kisszerűnek,
bántóan elkopottnak talált. Édesanyját is, akinek gond volt a
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tüdejével, és állandóan panaszkodott a szívére. Anna ilyenkor
megrémült: csak nehogy bármi történjék vele, mert akkor
végképp egyedül maradna.
Ismét az fogalmazódott meg benne, hogy rendezni kell az
életét, és soha semmilyen csalódást nem szabad elfogadni,
belesüppedni a bánatba, mert az nem vezet sehova. Újra és
újra meg kell próbálni, ha nyertes, sőt győztes akar lenni. Mert
csak a győzteseknek van igazuk. Csak a győzteseket irigylik és
csodálják.
Vasárnap úgy döntött, este nem üldögél otthon. Éva nem
ért rá, a vőlegényével ment valahova, a nővérszálláson nem
akadt olyan, akit magával hívhatott volna, így egyedül indult
el a Kossuth Fehér-termébe, ahol jó zene szól, és
elképzelhetően akad partner, akivel táncolhat. Néhány nap
alatt megenyhült az idő. A nővérszállás lapos tetején
olvadozott a hó, a víz vígan kotyogott az esőcsatornában, és
csörgedezve szökkent ki a kiköpőnyíláson.
Az erdő felől az olvadó hó különös szaga indult el a
városba a széles völgyhajlatban. Anna állt a buszmegállóban
és magába szívta ezt a semmihez sem hasonlítható szagot.
Szerette és várta a tavaszt. Számára még minden kikelet új
volt, reményeket keltő. Bízott benne, hogy a szürke napok
után az áradó fénnyel, a zöld lobogással együtt az a változás is
bekövetkezik az életében, amit úgy kívánt és megérdemeltnek
vélt.
A Kossuthban akadt szabad asztal. A pincérfiú ismerte,
melegen üdvözölte. Anna kávét és fél konyakot kért. Egy
bajszos, magas férfi rövidesen táncba vitte. Olyan számot
játszottak éppen, ami mellett nem nagyon lehetett beszélgetni.
De Anna nem is igényelte. Örült, hogy mozoghatott. Amikor
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alkalmi partnere visszakísérte az asztalához, elindult egy
lassú szám, és magas, barna hajú, jól öltözött férfi kérte táncra.
Robiként mutatkozott be. Magázta Annát, udvariasan
viselkedett. A szünetig együtt táncoltak.
A fiú megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen szép
lány egyedül van. Anna mosolyogva mondta, hogy nincs
egyedül, rövidesen megérkezik a barátnője, és mennek a
műszaki egyetemre, ahol a fiújával találkozik. Robi mellesleg
elmondta, hogy ő is műszakin végzett, gépészmérnök, és nagy
örömmel emlékszik vissza egyetemista éveire, amikor csak a
tanulással kellett foglalkozni, szabad és gondtalan volt.
Anna visszakérdezett: és az miként lehetséges, hogy egy
ilyen jóképű férfi magányosan múlatja az időt? Robi nevetve
mondta, egyáltalán nem magányos, egy kedves barátjával jött,
akinek tegnap mondta ki a bíróság a válását, és éppen ezt
ünneplik. – Ezért nem szabad fiatalon és meggondolatlanul
házasodni – vigyorgott Robi.
Aki valójában Sándor volt, Tamáskovics Sándor technikus,
a barátja pedig Hódos Sándor üvegező. Két éve barátkoztak
össze. Külön-külön már addig is szokott kedvtelésük volt nők
megerőszakolása. Azóta, hogy ezt közös kivitelezésben
művelték, hatékonyságuk megnőtt.
Hódos 1967-ben kötött házasságot, ezért vette feleségül
Bandi Máriát, mert – hivatalosan fogalmazva – sérelmére
erőszakos nemi közösülést kísérelt meg. A nő megfenyegette,
Hódos pedig a felelősségre vonás elől a boldogtalan
házasságba menekült. Barátjával közben is hódolt különös
szenvedélyének. Feljelentéstől nem tartottak, mert a nők egy
része inkább engedett, mintsem elszenvedje a pofonokat. A
többiek alapos verés után kényszerültek aktusra. Aki végképp
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nem engedett, azt kellőképpen megfenyegették, véres bosszút
helyezve kilátásba.
Amikor Robi Tamáskovics Sándorként visszaült a helyére,
oldalba bökte elvált haverját, és a véleményét kérdezte a
kicsikéről, akivel táncolt. – Nem rossz, egyedül a lábával van
egy kis bibi, de hát azzal az ágyban már úgysem foglalkozik
az ember.
Bölcsességét Tamáskovics röhögve díjazta: – Kontyoska
ápolónő – magyarázta Hódosnak. – A megyei kórház
szemészetén dolgozik, és nővérszálláson lakik. Szerintem
érdemes volna becserkészni, ha igaz az a tétel, hogy minden
ápolónő született kurva. – Ez megint olyan bölcsnek látszó
kijelentés volt, amin mindketten felszabadultan derültek.
Előbb ölj meg

Anna rövidesen eltávozott, a két jó barát pedig
megbeszélte, hogy Robi felhívja a munkahelyén Annát és a
Hámor étteremben rendezendő jövő heti Expressz bálra
invitálja. A Dominó presszóban találkoznak majd hármasban,
és Hódos előadja, hogy az ő barátnője is jönni fog, de érte még
el kell ugrani a lakására. Ha kontyoska bekapja a horgot,
elmennek Tamáskovics Daru utca 1. szám alatti kéglijére.
Hódos átporoszkál a szomszédba, mintegy utánanézni, hogy a
barátnője miért késlekedik, Tamáskovics pedig elegyengeti
Annával az ügyét.
Minden olajozottan működött, mint korábban számos
esetben. Annának tetszett a magas, izmos, határozott Robi, aki
ráadásul mérnök is, és idestova úgy gondolja, ideje volna
házasságra adnia a fejét. Hosszan készülődött. Kezén, lábán
rendbe hozta a körmeit, kilakkozta, megfürdött, hajat mosott.
Felvette a kék kötött ruháját, s csak azután látott neki haja
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kontyba igazításának. Elégedett volt magával.
A Dominóban Robi és barátja, Laci várták. Mindketten sötét
öltönyben,
fehér
ingben,
nyakkendősen.
Laci
se
bizalmaskodott, magázta Annát, aki felajánlotta, hogy
tegeződjenek. Robi három fél konyakot rendelt. Megitták, de
Irén, Laci barátnője még nem érkezett meg. Laci javasolta,
hozzák el, lehet, hogy az anyja akadékoskodik. Anna
javasolta, menjen el Laci, és a lánnyal jöjjön utánuk a
Hámorba.
Robi lelkesedett az ötletért, de Laci attól tartott, hogy vele,
mivel a lány anyja tudja, hogy elvált ember, talán nem
engedik el Irént. – Itt van nem messze a lakásuk, kísérjetek
már el, olyan jó lenne, ha Irén is eljöhetne, annyira készül rá –
mondta Hódos. – Én Annára bízom, ahogy ő jónak látja –
jelentette ki Robi. – Biztosan eljön a csaj? – Egész biztosan –
erősködött Hódos. – Én megértem Annát, hogy vonakodik,
hiszen most találkozunk másodszor. Tényleg az volna a
legjobb, ha mi előre mennénk a Hámorba, és ti vagy jöttök,
vagy sem – érvelt Tamáskovics. Minden olyan érthetőnek,
valóságosnak tűnt. Anna azt akarta, hogy jó hangulatban
teljen az este, ezért úgy döntött, hogy induljanak a lányért.
A Daru utcában bementek az udvarba, és egy hátsó,
féltetejű lakásba léptek be. Ott nem volt senki. – És hol a lány
meg az anyja? – kérdezte Anna körültekintve. – Ez az én
lakásom – mondta Robi. – Vesd le a kabátod, Laci átmegy a
szomszédba, és hozza Irént – intézkedett Tamáskovics. – Azt
hiszem, legjobb, ha én megvárlak benneteket az utcán –
javasolta Anna. – Ne csináld már, Anna, lehet, hogy Irén anyja
látni szeretne téged is – magyarázott Laci. – Nem mondtátok,
hogy ez ilyen bonyolult és körülményes – akadékoskodott
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Anna.
Robinak is kezdett elege lenni Laciból: – Tényleg, azt
mondtad, hogy minden rendben van. Siess, nézd meg, és
induljunk. Anna, addig is vesd le a kabátod, itt jó meleg van. –
Robi Anna mögé lépett és lesegítette a kabátját. – Ez igen,
nagyon csinos vagy! Szuper bébi! – lelkendezett Laci. – Na, ne
magyarázz, hanem iparkodj! – tolta kifelé a barátját Robi,
aztán a magnóhoz lépett, bekapcsolta: – Amíg megjönnek,
táncoljunk egyet – ajánlotta Annának.
Táncoltak. Robi keze kezdett elkalandozni. – Megkérlek,
hagyd abba! – szólt rá határozottan Anna. – Jaj, ne légy már
ilyen prűd – mondta Robi, és próbálta Annát megcsókolni. –
Na, hol van már ez az Irén? – Mit nyugtalankodsz, biztosan
rögtön megjönnek. Igyunk addig is egy pohár bort. –
Köszönöm, nem kérek. – Te mindig ilyen szemérmes kislány
vagy?
– Kimegyek a ház elé, várok tíz percet, ha nem jöttök, én
elmentem.
Robi az ajtóhoz lépett, bezárta és zsebre vágta a kulcsot:
– Anna, nem szeretném, ha mindannyiunk estéjét
elrontanád. – Anna fel akarta venni a kabátját, de Robi nem
engedte. – Táncoljunk még egyet, és közben itt lesznek. –
Azonnal el akarok menni! – emelte fel a hangját Anna. – Légy
szíves, ne kiabálj. Ez az én lakásom, itt én rendelkezem. Ülj le!
– Elmegyek. – Persze, de előtte táncolunk, iszogatunk, jól
érezzük magunkat. – Nem akarom itt jól érezni magam –
mondta Anna, és szorongva arra gondolt, hogy kelepcébe
csalta a két jómadár.
Robi leült a sezlonra: – Anna, most tényleg, ne csináld.
Olyan barón nézel ki, tisztára csíplek. Isteni csajszi vagy!
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Magas, vékony, nagymellű, ideális feleségjelölt. – Nem
vagyok benne biztos, hogy máris férjhez akarok menni, és
éppen hozzád. – Ne légy csacsi, ülj le, rögtön jön Laci, mi meg
addig egy kicsit szórakozunk. – Nyisd ki az ajtót! – kiabált
Anna, és magához kapta a kabátját. – Anna, hagyd a balhét,
mert azt nem szeretem – mondta még mindig kedvesen Robi,
a lányhoz lépett, kivette a kezéből a kabátot, és magához
húzta. – Szóval nem mehetek ki? – Gyere, ülj le, nyugodj meg,
tényleg nincs semmi gáz. Ne aggódj, semmi olyan nem
történik, amivel nem értesz egyet. – Én ezzel az egésszel nem
értek egyet, és el akarok menni! – hisztizett a lány.
Robi elkapta a kezét és berántotta a szobába: – Ülj le, és
beszéljünk normálisan. – Anna már sejtette, hogy nagy bajban
van, igyekezett nyugodt maradni, hogy kiszabadulhasson.
Robi felerősítette a zenét és Anna mellé ült. – Isteni ez a ruha,
és isteni benne a baba. Volna egy zseniális ötletem: vedd le ezt
a ruhát, én ügyetlen vagyok, még elszakítanám. – Te
megbolondultál? – kérdezte Anna.
Robi elkapta a lányt, ledöntötte, keze rögtön a ruha alatt
volt és közben csókolni igyekezett. Annában felrémlett az a
szörnyű pillanat, amikor apja a jászolhoz szorította. – Hagyj,
mert sikoltok! Hagyj!! – Nem szeretem a sikoltozást, idegesít,
és akkor eljár a kezem.
Anna megpróbált felülni, de Robi nagy erővel lenyomta: –
Kontyoska, értsük meg egymást. Én nem akarok semmi
rosszat, sőt, kifejezetten nagyon jót akarok. Akkor pedig
minek ez a hiszti? Szépen levesszük a ruhádat, és minden
egyebet. Hosszú az éjszaka, és hidd el, izgalmasabb itt, mint
az Expressz bálban, sokkal izgalmasabb.
Robi felhúzta Anna ruháját, hogy megszabadítsa tőle.
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Anna elkapta a kezét és belekarmolt. – Nyughass, mert pofán
váglak! – Anna sikoltozni kezdett, mint azon az estén, amikor
az apja szorongatta. Robi, hogy észhez térítse, visszakézből
szájon vágta: – Jön a többi is, ha nem bírsz magaddal –
mondta és próbálta megsimogatni Annát, aki elkapta a kezét
és harapta. – Hülye kurva! – ordított fel Robi. Ököllel Anna
arcába bokszolt. Kiszabadított kézfeje vérzett a mély
harapástól. – Ezt, baszd meg, senkitől nem tűröm el! – és
egymás után kétszer képen vágta Annát.
A lány vonyítva sírt, mint egy állat.
Robi zsebkendővel átkötötte vérző kézfejét. – Ha még
egyszer belém mersz harapni, szétverem a fejed. Ne játszd itt
meg az agyadat, paraszt picsa! Pontosan tudtad, hogy miért
jövünk ide. Láttam én azt rajtad. Nem vagy te olyan kis
ártatlanka, mint amilyennek előadod magad. Vetkőzz le, ha
jót akarsz magadnak.
Anna csukladozva zokogott. Robi odalépett hozzá, hogy
lehúzza róla a kötött ruhát, amely nyúlt, és ahogy húzta, vele
együtt a lányt is. Bosszantotta, hogy nem boldogul. Mellé
térdelt,
igyekezett
lerángatni
Anna
harisnyáját
a
harisnyakötővel, bugyival együtt. Anna rugdalózott, karmolt,
harapott. Robi begőzölt. – Harapni akarsz?! A kurva anyáddal
szórakozz! Idejössz, utána meg szórakozol?! Innen baszatlanul
ki nem mégy, abban biztos lehetsz!
Szétszaggatta a harisnyát és a bugyit. A lány ordított és
védekezett. Robi ököllel püfölte az arcát, a mellét, a nyakát.
Anna szemen köpte: – Te rohadt, mocskos strici! – üvöltött. –
Leköptél, te riherongy!? – két kézzel elkapta kibomlott haját és
a falba verte a fejét. Annának felrepedt a szája, összevérezte az
ágyat. És hirtelen azt a dübörgést hallotta, amit apja
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temetésén, azt a szörnyű, mindent elnyelő dübörgést, és
iszonyú pánik vett erőt rajta. – Akármit csinálsz mocskos
szuka, akkor is megbaszlak! – De akkor ölj is meg! –
sikoltozott a lány véres-habzó szájjal, önkívületi állapotban. –
Mert különben innen rögtön a rendőrségre megyek, és
börtönben fogsz rohadni, te mocskos paraszt. Gyere, ölj meg!
Vágj belém egy kést! Ez az ára annak, hogy megbaszol!
Érted?! Csak a holttestemet, de akkor is börtönben vagy az
akasztófán rohadsz meg – ordított eszelősen Anna.
Robi ismét két jókora pofont kevert le neki: – Fogd be a
pofád! És tűnj el a kurva anyádba! Rohadt, mocsok szuka! –
kiabált Robi, és hozzávágta a szétszaggatott ruhát. Anna
feltápászkodott, tántorogva valahogy magára illesztette a
ruhát, elszakadt harisnyájával a derekánál megkötötte.
Robi eléje állt: – Figyelj ide, ha fel akarsz jelenteni, én
magam kísérlek be a rendőrségre. De egy dologban biztos
lehetsz! A haverjaim eltesznek láb alól. Vagy ha ők nem,
bármikor szabadulok is, az első dolgom az lesz, hogy
kicsináljalak. De legjobb, ha egy életre elfelejtesz, és akkor én
is megbocsátom, hogy hozzád fogható hülyével még soha az
életben nem találkoztam. Világos, amit mondtam?
Anna alig látott. Az ütésektől szemei bedagadtak. A
táskáját kereste. – Itt a táskád. Mennyi pénzed van? Kifutja a
konyak árát? Mert mindennek ára van. És most tűnj el!
Remélem, tudod, merre van a rendőrség! Menj és jelents fel.
De akkor a halálos ítéleted írod alá.
Tamáskovics kinyitotta az ajtót. A botorkáló Annát nagy
erővel fenékbe rúgta. A lány megbotlott, előre vágódott: –
Tűnj már el! És nem ajánlom, hogy még egyszer találkozzunk!
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Ne bánts, menj el

Anna kibomlott haját az arcába húzta, a kabátot szorosan
összefogta magán. Fázott testében és lelkében. Kitámolygott a
Marx térre. A villamos lépcsőjén megcsúszott, előre zuhant.
Egy férfi segítette fel. Összeszorította a fogát, hogy ki ne törjön
belőle az állati zokogás. – Valami baj van? – kérdezte a férfi.
Csak a fejét rázta. Tudta, hogy vége van. Tudta, hogy minden
összetört benne, és többé nem lesz belőle ember. Tudta, hogy
az életének annyi és legjobb lenne meghalni.
A szálláson a portásnő elszörnyedt, amikor meglátta.
Kérdezte, hogy mi történt vele, de csak a fejét rázta,
bemenekült a szobájába. Belenézett a tükörbe. Elszörnyedt.
Ledobta a kabátját, ruhája maradékát, kinyitotta a
szekrényajtót, és a tükörben bámulta magát: felrepedt száját,
véraláfutásos nyakát, megkékült vállát és mellét. Az az állat a
képébe mart: véres, égő csíkok futottak máskor annyi gonddal
ápolt arcán. Kirobbant belőle a zokogás. Úgy sírt, hogy alig
kapott levegőt. Lefeküdt, összehúzódott. Rángatózott.
A portás szólt a 2-es szobában lakó Margitnak, hogy
nézzen be Annához, mert valami szörnyűség történt vele.
Margit bement hozzá. Anna a falnak fordulva feküdt. Az
ágyneműje véres volt. A fejére húzott paplan alatt remegett. –
Anna, mi van veled? Anna, hívjak mentőt? Vagy menjünk be a
kórházba?
Simogatta Anna vállát a paplanon keresztül: – Anna! Miért
nem beszélsz? Megfordíthatlak? – és próbálta megfordítani,
de a lány kétségbeesetten nyögött: – Nem! Ne bánts, menj el. –
Anna, segíteni akarok! Bántottak? Rongy lett a ruhád. De hát
mi történt? – Semmi. – Orvos kellene. – Nem, nem akarom!
Nagyon kérlek, menj el Ignátz Éváért, hívd ide. Nagyon
kérlek! – Anna, késő van. Inkább orvos kellene. – Nem,
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könyörgöm, ne bánts te is. Évát hozd ide! – Rendben van,
elmegyek érte. Ne szóljunk a rendőrségnek? – Nem,
semmiképpen. Könyörgöm, az Évát! Őt hívd, bocsáss meg, őt
hozd ide.
Margit nem tudta eltalálni, mi történt Annával. De nem
akart vitatkozni. Elindult, hogy Évát értesítse. Az utolsó
busszal jöttek ki. Bementek Annához. A lány még ugyanúgy
feküdt, és fuldoklott a sírástól. – Anna, én vagyok, Éva. –
Küldd el Margitot és zárd be az ajtót – nyöszörgött Anna a
paplan alól. Margit átment a szobájába. – Egyedül vagyunk.
Mit segítsek?
Anna megfordult, kinyújtózott és kitakarta magát. Éva
elszörnyedt a látványtól. – Anni, mi történt veled? – Egy állat
a lakására csalt, és meg akart erőszakolni, de nem hagytam
magam, ezért összevert. – Éva sírni kezdett: – Ezt fel kell
jelenteni! Ezt az állatot börtönbe kell juttatni. – Akkor megöl,
megmondta. Vagy a haverjaival megölet. – Ezt nem hiszem el
– mondta Éva rémülten. – Orvos kellene. – Nem, nem akarok
orvost. Hozd be a kötszeres dobozt. Kötözz be és rakj rám
borogatást. Éva, ne mondj senkinek semmit. És… és maradj
velem.
Nem volt elegendő kötszer és megfelelő gyógyszer a
nővérszálláson. Éva átszaladt a kórház sebészetére, az
ügyeletes műtősnőtől kért. Röviden elmondta, hogy volt
kolléganője, Labancz Anna számára kell, akit hazafelé jövet
egy állat megtámadott és összevert.
Éva lemosta Annáról a vért, kitisztogatta a sebeit,
bekötözte. Arcára, mellére nyugtató borogatást tett.
Anna nem tudta abbahagyni a sírást. Könnyei már nem
voltak. Bent, a szíve, a lelke, az értelme mélyén rángatózott
205

valami. Megalázottnak, eltaposottnak, reménytelennek,
mindentől megfosztottnak érezte magát. Megbüntetettnek –
bűntelenül. Ő nem bántott senkit. Nem sértett meg senkit. Ő
gyanútlanul és jóhiszeműen bement egy lakásba, ahol
állatként rávetette magát egy embernek mondott lény, és
szétmarcangolta a lelkét, mindent, ami éltette, ami benne és
rajta szép volt. – Éva, nem akarok tovább élni. Meg akarok
halni! Öngyilkos leszek! Mostantól mindenki ócska kurvának
fog tartani, akit úton útfélen letepernek és szétmarcangolnak.
Éva fogta a kezét és csókolgatta: – Annikám, ne beszélj
butaságokat. Miért ítélne el téged bárki is? Te semmiről nem
tehetsz. A te egyedüli bűnöd, hogy szép vagy. Nyugodj meg,
itt vagyok, mindenben segítek. – Hogyan éljek ezután? –
Meglátod, minden rendbe jön. – Ez az állat akkor is megöl, ha
hallgatok. Ez tudja, hogy hol lakom. Ez elpusztít. Nekem
végem. Mindennek vége. – Öklendezve zokogott. – Dehogy
van véged. Huszonkét éves vagy. Rendbe jössz, és száz évig
fogsz élni. Csak nyugodj meg. Itt vagyok veled. Itt alszom,
megbeszéltem a portás nénivel. – Milyen jogon? Mondd meg,
milyen jogon tette ezt velem? – Anni, ismerem? – Nem, nem
ismered. Én is most láttam másodszor. A haverjával rútul
rászedtek, hülye ürüggyel odacsaltak, a cimborája lelépett, ez
az állat pedig meg akart erőszakolni. De inkább meghalok!
Érted?! Inkább meghalok, mint hogy egy állat a magáévá
tegyen.
Éva megpuszilta a homlokát: – Édes Annikám, annyira
sajnállak. De ne légy elkeseredve, könyörgök, próbálj aludni,
és meglátod, minden rendbe jön. Ez a barom jobban fél, mint
te. És ha hallgatsz, biztosan nem bánt. Ebben teljesen biztos
vagyok.
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Éva lekapcsolta a villanyt és kombinéban Anna mellé bújt.
Óvatosan átölelte, nehogy fájdalmat okozzon neki. Sajgott
barátnője miatt a szíve. Vele sírt.
Leginkább a lelke fájt

Az ügyeletes műtősnő körbetelefonálta a kórház osztályait.
A nővérek nem győztek szörnyülködni, tőlük tudták meg a
hírt az orvosok. Koós Margit a szálláson csak egy valakinek
mondta el, hogy éjszaka Anna széttépett ruhában, a portás
néni szerint vérbe borítottan ért haza, délután már az egész
kórház erről beszélt.
Éva délelőtt járt bent a főnővérnél, elmondta, hogy Anna
miért nem tud munkába állni. Búza Imrénéhez a hír már
korábban eljutott, mégpedig abban a kerek változatban, hogy
Annát több férfi letiporta és megerőszakolta az éjszaka. Juli
néni nagyon sajnálta azt a szerencsétlen lányt, magában pedig
arra gondolt, mégis mit várt, amikor olyan szabadosan él, úgy
öltözködik, mint egy kitartott, és túlságosan sokat képzel
magáról. Kész csoda, hogy mindez előbb nem történt meg,
illetve lehet, hogy megtörtént, csak akkor nem verték össze.
Éva azt is elintézte, hogy a sebészetről az egyik orvos,
doktor Bártfai Ferenc átmenjen a nővérszállásra és
megvizsgálja Annát, akinek mindenütt fájt mindene. Bártfai
doktor megállapította, hogy nem tört el semmije, de nem
ártana röntgent készíteni, hátha belső vérzése van. A súlyos
ütések nyomai ezt mindenesetre elképzelhetővé teszik. Anna
hallani sem akart erről, mint ahogy az orvosnak arról a
tanácsáról sem, hogy tegyen feljelentést ismeretlen támadója
ellen. Éva kötéseit Bártfai doktor kicserélte, és ellátta a
barátnőt megfelelő tanácsokkal.
Anna egy hétig nem jött ki a szobájából, Éva pedig senkit
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nem engedett be hozzá, így a vele kapcsolatos hírek egyre
jobban dagadtak, és este már a lányok egyedül félve léptek ki
a nővérszállás kapuján, attól tartva, hogy ők is hasonló sorsra
jutnak.
Annának mindene fájt, de leginkább a lelke. Iszonyúan
megalázottnak érezte magát. Fel nem tudta fogni, honnan
veszi magának valaki azt a bátorságot, hogy egy másik embert
összeverjen, csupán azért, mert nem hajlandó az ágyban a
kedvére tenni. És visszagondolva Robi – Tamáskovics Sándor
– fenyegetésére, a félelem is gyötörte, hogy ez a mocsok állat
akkor is bosszút áll rajta, ha tartja a száját. Esetleg valaki más
feljelenti, mivel Anna úgy vélte, nem ő volt az első, akivel ezt
„Robi” és a haverja megcselekedte. Ezek az elvetemültek
pedig arra gondolnak majd, hogy a fejleményekhez neki, vagy
neki is köze van és megbosszulják.
Abban sem volt biztos, hogy nem keletkezett rajta
maradandó sérülés, és elcsúfítva nem akart élni.
Éva szabadságot vett ki, vele volt, a kórházból áthordta az
ennivalóját, ápolta, tartotta benne a lelket.
Egy hét múltán a kék foltok zölddé, sárgává váltak; a
mellén, hasán, combján körömmel okozott sérülések lassan
hegedtek. Anna felöltözött, Éva kíséretében átment a
sebészetre, ahol Bártfai doktor megvizsgálta és megállapította,
hogy túl van a nehezén, rövidesen eltűnnek róla a foltok és
semmilyen nyom nem utal majd a rettenetes élményekre.
Anna felkereste a főnővért is, hogy bejelentse, már
munkaképes. Az asszony javasolta, hogy két napot még
maradjon otthon, mert ha így meglátják a betegek,
elrémülnek. – De hát hogy történt ez az egész, Anna? – Anna
nem akarta az igazságot bevallani, mert tudta, így is hazug
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hírek keringenek róla. Elmondta, hogy megismerkedett egy
mérnökkel, aki javasolta, hogy menjenek el a Hámor
étteremben rendezett Expressz bálba. A Dominó presszóban
találkoztak, ahol ott volt mérnök ismerősének a barátja és
annak mennyasszonya. Mivel a lány úgy döntött, hogy másik
ruhát vesz fel, elmentek négyesben a lakásukra. Kiderült,
hogy a lakás tulajdonképpen a mérnöké. Ott a lány a
barátjával átment a szomszéd lakásba átöltözni, a mérnök
pedig erőszakoskodni kezdett, és összeverte őt, mert nem volt
hajlandó vele közösülni.
Buzáné sajnálkozott, magában pedig arra gondolt, hogy az
a strici biztosan nem lehetett mérnök, mert egy mérnök nem
tesz ilyet, csak Anna a nagy kapaszkodásában nem vette
észre, hogy kivel hozta össze a sors. Egyébként pedig úgy
vélte, de ezt is elhallgatta, hogy Annának ez jó lecke volt, most
majd benő a feje lágya, és beéri egy hozzá hasonló férfival.
Neki se mérnök a férje, hanem egyszerű szakmunkás, pedig
fiatalon ő is meglehetősen csinos volt és kaphatott volna
akármilyen fiút, de jobbnak látta, ha olyannal köti össze az
életét, aki egy-két év múlva nem áll odébb valami kikentkifent diplomás madárral.
Anna dolgozni kezdett. Dr. Lovász Sárának és másoknak
is, mivel érdeklődtek, elmondta, mi történt. Persze a saját
verzióját. Valamennyien megértést tanúsítottak, de magukban
biztosak voltak benne, hogy Annát alaposan átverték, mert
egy intelligens ember, egy diplomás nem tesz ilyet, és
akárhogyan nézzük is, azok a mérnökhallgatók, akik az eltelt
években elkábították Annát, csak addig koslattak utána, amíg
meg nem kapták.
Anna a történtek után életbiztosítást kötött. Otthon nem
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szólt megaláztatásáról, csak arról, ha bármi történne vele,
tudjanak róla, hogy van életbiztosítása. – Na, ez megint egy
nagy baromság! – állapította meg a bátyja. – Mi a fenének
neked életbiztosítás? Hogy fizess az államnak? – Sose lehet
tudni…
És ha történne velem valami, legalább lesz miből
eltemettetnetek. – Na, én az ilyen eszetlen beszédet nem
hallgatom! – mondta Janika, és mérgesen kiment a házból.
Aki él, egyszer meghal

Kitavaszodott. Minden szép és lelket tisztogató lett, de
nem Anna számára. Ő bénultan, megalázottan tengett-lengett.
Lázár József a Diósgyőri Gépgyárba járt szakmai
gyakorlatra. Beszélgetett Kocsis Ervinnel, Csiky Vidorral, és
érdeklődésére részletesen meséltek neki Annáról, hogy milyen
fantasztikus az ágyban. Csiky a saját élményeit megtoldotta
azzal, hogy Anna a maga primitív és műveletlen módján azt is
elmesélte, hogy ki mindenki kapta meg, például a kórházban
több orvossal is volt viszonya, akiktől megtanulta a
hancúrozás szakmai fogásait.
Lázár visszaemlékezett tapolcai kirándulásukra, amikor
Anna már másként viselkedett, mint az ózdi szilveszterezés
idején. És ő is részese akart lenni annak a gyönyörűségnek,
amivel Anna másokat oly gazdagon megjutalmazott. Hívta is
a lányt, de az minden randi elől mereven elzárkózott. Lázár
elment azokra a helyekre, ahol feltételezése szerint Anna
feltűnhet, de hiába, sehol nem látta. Arra gondolt, talán
vőlegénye van, és már soha nem lesz az övé. Bántotta az
önérzetét ez az egész, mivel Annát nagyon csinosnak tartotta,
és néhány alkalommal ő is szívesen nevezte volna Tatárkának.
Anna a városba csak csütörtökönként, az iskolába ment be.
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Ahogy
végzett,
rögtön
indult
haza.
Gyanakodva
körbetekintgetett. Mindig attól félt, hogy követi valaki. Ha esti
műszakból hazafelé tartott vagy éjszakásként a kórházba
indult, a rövid úton, amíg a nővérszállásra vagy a kórház
területére nem ért, remegett a gyomra.
Fizikailag rendbe jött, lelki sérülése nehezen gyógyult. Éva
ösztönözte, hogy felejtse el, ami történt. Ha elővigyázatosabb,
az eset biztosan nem ismétlődik meg. Az erőszakoskodó pedig
minden bizonnyal elfelejtette, hiszen Anna nem jelentette fel,
és a haverjával együtt tovább űzheti mocskos játékát.
Anna maga is látta, hogy így, bezárkózva nem élhet, újra
meg kell próbálkoznia a kapcsolatteremtéssel, hogy az álmai
valósággá váljanak, hiszen fél év múlva 23 éves lesz, és ha
nem sikerül megfelelő férfit és férjjelöltet találni, akkor egyre
inkább csökken az esélye.
A munkahelyén igyekezett mindenkihez alkalmazkodni.
Utálta a szánalmat, mert nem érezte magát szánalmasnak,
inkább a róla keringő pletykákat, amelyek árnyat vetettek rá.
Közben szorgalmasan tanult, eredményesen akarta befejezni a
gimnázium második osztályát. Szerette a délutáni és éjszakai
műszakot, akkor kevesebb feladat adódott. Néha az ügyeleti
helyiségben nézte a tévét, de inkább visszavonult a
nővérszobába, ahol ledőlt és olvasott. Az éjszaka általában
nyugalomban telt el. Éjfél után ritkán csengetett valamelyik
beteg, hogy segítséget kérjen. Anna, még ha éberen is, a
kórházban aludt a legjobban: itt nem félt, biztonságban érezte
magát.
Hosszú idő múltán a tükörben egyszer csak ismét
észrevette, hogy ő szép. Tudta, hogy eddig ez a szépség
inkább bajjal járt, mint előnnyel, mégis, régi szokása szerint,
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kedvvel nézegette magát. Egy idegen, aki kívülről látja, talán
nem vett volna észre rajta változást. Ő látta, hogy tetszelgő
mosolyába keserűség vegyül. A nagy kétségbeesés idején meg
akart halni. Most viszont ismét belevillámlott a régi érzés:
egyszer majd ráncos, megviselt, csúnya lesz most még fiatal
arca; árkot vájnak rajta a csalódások, és aztán meg kell halni.
Remegés fogta el és félelem ettől a távoli, de biztosan
bekövetkező eseménytől. Hányingere támadt, kiverte a
veríték. Úgy irigyelte a többi embert, akinek láthatóan ez a
gondolat meg sem fordul a fejében, vagy ha mégis,
természetesnek gondolja, hogy aki él, egyszer meghal,
fölösleges ezzel foglalkozni.
Két alkalommal átment Évával és annak vőlegényével a
Katowicébe, egyszer pedig elmentek a Polóniába, hallgatták a
zenét és táncoltak. A Katowicében a pincérfiú duruzsolt neki,
de sikertelenül.
Meleg május volt. Anna szeretett volna egy kicsit barnulni.
Egyik vasárnap délelőttös műszakban dolgozott. Ahogy
végzett, kiutazott a tapolcai strandra. Kifeküdt, süttette magát
az alakjából sokat megmutató és még többet sejtető kétrészes
fürdőruhájában.
Nem messze tőle két fiú napozott. Az egyik magas volt,
izmos, szőke, a másik vékony, határozott arcú. Látta, a fiúk
többször is felé néztek, de eszükbe sem jutott, hogy
kezdeményezzenek. Elhatározta, hosszú idő után próbát tesz,
megjelenése olyan hatással van-e még a férfiakra, mint a
megverése előtt. Cigarettát vett elő, s mintha nem volna
gyufája, a két heverésző sráchoz lépett és tüzet kért. A vállas,
szőke kattintotta lángra a gyújtóját. Javasolta, ha nem vár
senkit, üljön le a takarójukra dumálni, amíg elszívja a cigit.
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Egyben be is mutatkoztak: a szőke fiút Uglyai Györgynek,
barátját Fekete Ivánnak hívták.
A beszélgetés során kiderült, hogy a szőke legény tavasz
óta egyetem utáni négyhónapos katonai szolgálatát tölti. –
Még mindig jobb, mint öt éven át katonai adót fizetni. –
Tavaly végzett a Miskolci Műszaki Egyetem gépészmérnöki
karán, a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatnál dolgozik
gyakorló mérnökként, illetve dolgozott a bevonulásáig. Mesélt
róla, hogy legjobban a Csorba-tó hiányzik, ahová
rendszeresen lejárt kajakozni, s ahol remek baráti társasága
van.
Anna elmondta, hogy ápolónő, a megyei kórház
szemészetén dolgozik, esti gimnáziumba jár, és éppen a Vörös
és feketét olvassa. Nagyon érdekes és izgalmas könyv, ha még
nem olvasták, feltétlenül ajánlja. Uglyai később hozott három
pohár sört. Jól érezte magát a fiúk társaságában.
Uglyai öt óra tájban elment, Anna Fekete Ivánnal együtt
jött el a strandról. Elváltak és nem beszéltek meg semmit.
Az új remény

Uglyai szívesen emlékezett vissza a szép arcú, csinos
lányra. Amikor egy hét múlva eltávozást kapott, ismét
összetalálkozott vele a tapolcai strandon. Anna ugyanazon a
helyen napozott. Most ő telepedett mellé. Kellemesen
elbeszélgettek. Uglyai hívta, hogy menjenek el a nevét viselő
Anna étterembe.
A lány az öltözőben piros, mini kartonruhát vett fel, lábán
piros szandál volt. Remekül mutatott. Uglyai rögtön
megállapította, hogy nem visel melltartót. Megvacsoráztak,
táncoltak. Anna féltizenegynél tovább nem akart maradni.
Arra hivatkozott, hogy másnap reggel hatkor kezd, ami nem
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volt igaz, de igyekezett óvatos lenni. A fiú a nővérszállás
sarkáig kísérte. Megállapodtak, ha eltávozást kap, hívja a
szálláson vagy a kórházban, és ha Anna ráér, találkoznak.
Annának tetszett a fiú, s úgy érezte, ez kölcsönös. De nem
ringatta magát hiú reményekbe, úgy vélte, előbb meg kell
ismernie, milyen ember is ez az újabb mérnök-ismerős.
Uglyai a megbeszélt időpontban kereste, és Anna örömmel
ment vele szórakozni. A fiú elmesélte, hogy a szüleivel a
Gömöri téren lakik, előreláthatóan július közepén szerel le.
Anna neki nem mesélt hódoló és hódítani akaró orvosokról.
Egy vőlegényt vallott be, aki szintén a műszakira járt, de már
mindennek vége köztük, mert utólag kiderült, hogy
különbözik az életfelfogásuk.
Uglyai sok humorral mesélt egyetemi éveiről, a
sportegyesületről. Megígérte Annának, ha leszerelt, kiviszi a
Csorbatóra és bemutatja a barátainak. Nem bizalmaskodott,
nem faggatta Annát és nem erőszakolta, hogy csókolózzanak.
A lány boldogan mutatkozott mindenütt ezzel a komoly,
kedves és határozott fiúval.
Júniusban Anna sikeresen levizsgázott, nagy kő esett le a
szívéről. A hónap második felében Uglyai az egyetemi Valétabálra invitálta. Igent mondott, hiszen rég volt kint utoljára a 6osban. Arról nem beszélt, hogy ott neki akad néhány
ismerőse. Felkérte táncolni Lázár, akit már rég látott. A fiú
ámuldozott, hogy apró rózsás, elől végig gombos ruhájában,
leeresztett hajával milyen elragadó. – Ki ez a fiú, akivel vagy?
– kérdezte. Anna rejtélyesen nevetett. Aztán újra Uglyaival
táncolt. Szünet után egyszer csak Anna előtt termett egy
elfeledett álom: Csáki Sanyi. Vele egykoron csodásakat rázott,
különösen a rockiban volt verhetetlen. Egészen a következő
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szünetig, majdnem egy órát együtt táncoltak.
Uglyai neheztelt rá, hiszen ő hozta ide, s azért, hogy együtt
szórakozzanak. Kimentek a folyosóra rágyújtani, és szemére
vetette Annának, hogy nem illően viselkedik. – Ne haragudj,
de én ebben nem látok semmi kivetnivalót. Te is táncolj
valakivel, és rosszul esne, ha úgy kezelnél, mint a személyes
tulajdonodat.
Uglyai nem vitatkozott. Hazakísérte a lányt, udvariasan
elbúcsúzott tőle, és elhatározta, többé nem keresi. Anna
érezte, hogy a fiú elszontyolodott, de elege volt abból, hogy
mindig ő játssza az alárendelt szerepet.
Később bántotta a dolog, hiányzott neki partnerként, akivel
kellemesen érezhette magát. Szerelmet nem érzett, mert
tudatosan visszafogta magát, nem akarta ismét beleélni magát
valamibe, aminek nincs reális alapja. Uglyai nem kereste,
hívta viszont Lázár József, elmondta, hogy Gyöngyösre megy
dolgozni, az Országos Ércbányák Mátrai Műveinél kap
gépészmérnöki munkát, és nagyon szeretné látni Annát,
mielőtt elutazik Miskolcról. A lány javasolta, hogy látogassa
meg a nővérszálláson.
Lázár azt mondta, milyen jó lenne, ha Anna elhelyezkedne
a gyöngyösi kórháznál, közös albérletben laknának, és talán
idővel össze is házasodnának. Anna az ötletre nem mondott
se igent, se nemet. Aztán Lázár előjött a farbával: mi volna, ha
az elutazása előtt ismét együtt lennének, hiszen ő még mindig
szereti Annát, és úgy érzi, ők összetartoznak. – Nem akarok
újabb kudarcot, az nem lenne jó neked sem, és nekem sem. –
Ettől nem kell tartanod, azóta gyakorlatoztam – nyugtatta
meg a lányt Lázár. – Egyébként te még mindig szűz vagy? –
Milyen értelemben? – kérdezte Anna. Lázár zavartan
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nevetgélt: – Nem tudom, hogy mire gondolsz. – Nem
gondolod, hogy rossz fényt vetne rám, ha ennyi idősen még
mindig szűz lennék? – Én nélküled olyan beteljesületlennek
tartom az életem. – Halasszuk ezt a beszélgetést máskorra. Ki
tudja, hogy még mi minden adódik az életünkben.
Lázár kedvetlenül utazott el Gyöngyösre.
Július 14-én Anna hosszú idő után új szobatársat kapott a
húsz éves, csinos és talpraesett szülésznő, Dicső Ibolya
személyében. A lány a kórház szülészeti osztályán dolgozott,
és nevetve mondta szobatársának, hogy reméli, majd az ő
közreműködésével fog szülni. – Ahhoz előbb kell valaki, aki
feleségül vesz és segít összehozni a gyereket. – Neked,
szerintem, ez a legkisebb gondod. Szép és nagyon csinos
vagy, isteni szereléseid vannak, szépen öltözködsz. – Neked is
lesz, ha minden hónapban veszel valamit és vigyázol a
holmidra. Én soha senkitől semmit nem kaptam: mindent én
vásárolgattam apránként.
Ibolya elámult, amikor Anna első este vetkőzni kezdett a
nyitott ablaknál és bugyiban bújt az ágyba: – Én mindig így
alszom – mondta Anna magyarázatképpen. – És vetkőzés
vagy öltözés közben sose húzod be a függönyt? – Nem
szégyellem a külsőm… Ha pedig valaki leselkedik, legyen egy
jó estéje.
Előbb megnézem a körmét

Lekapcsolták a villanyt és beszélgettek. Anna elmondta,
hogy rendszeresen kijárt az egyetemi városba, a 6-os terembe,
a II-es kollégiumba, sok bányász és gépész hallgatót
megismert: – Tudod, én egy szakmunkással nem kötök
ismeretséget, mert nekem az olyan fiú kevés… Én, ha valaki
csapni akarja a szelet, először megnézem a fogát és a körmét…
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Ha én ápolt vagyok, elvárom, hogy más is ilyen legyen…
Álljak le csókolózni egy rossz fogú, agyonbagózott szájú
pasival? – És van valami komoly, bíztató kapcsolatod? –
Eddig nem akadt olyan fiú, akivel igazán megértettem volna
magam, szóval rövid idő múltán a kapcsolataim
megszakadtak… Mondd Ibi, te még szűz vagy? – Gondolom,
te már nem, ha olyan sok ismerősöd volt. – Nem így van, én
még szűz vagyok… De egyáltalán nem bánnám, ha nem
lennék szűz… Semmiképpen ne menj szűzen férjhez… Most
különben van egy komolynak ígérkező kapcsolatom… egy
végzett gépészmérnök, szabadidejében kajakozik… Nagyon
intelligens és kedves fiú, néha azt gondolom, hogy olyan,
amilyenről mindig álmodtam… De hát tudod, kettőn áll a
vásár – nevetett Anna, és a fejére húzta a takarót.
Abban bízott, hogy Uglyai már leszerelt, ezért felhívta a
munkahelyén. A fiú ímmel-ámmal válaszolgatott. A lány
kérte, hogy találkozzanak. Néhány nap múlva az Anna
presszóban ültek le. Semmiségekről beszélgettek. Uglyai
elmondta, hogy Jugoszláviába utazik nyaralni. Eredetileg úgy
tervezte, hogy Annát is elhívja, de lehet, hogy ez túl korai
volna. A lány erre semmit nem mondott. A fiú azt ígérte, ha
hazajött, majd jelentkezik.
Annának előzetesen volt elképzelése, hogy mit szeretne
tisztázni a fiúval, aki olyan távolságtartóan, ridegen társalgott,
hogy jobbnak látta, ha hallgat. Korábbi tapasztalatai alapján
nem bízott benne, hogy visszatérte után Uglyai majd keresi.
Nem tudta, bánkódjék-e vagy ismét annak igazolását lássa,
hogy a férfiak vele kapcsolatban vagy durvák, vagy
nyámnyilák.
Úgy látszott, legjobb, ha egyszer és mindenkorra leírja ezt
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a fiút is. De már nem tudott olyan gyorsan kapaszkodót
találni önmagában, mint megverése és megalázása előtt.
Szégyellte, hogy búslakodik valaki miatt, aki még csak
álommá sem vált, csupán árnyként átsuhant a lelkén.
Éva kereste, és kapacitálta, hogy menjenek ki a tapolcai
strandra, mert Uglyai nélkül ugyanúgy süt a nap, sőt
úgyabbul, s hátha jobbat is találnak az elveszett bárányka
helyett. Anna irigyelte Éva jókedvét. Nagyon szerette, de
csodálkozott rajta, hogy vele szemben Évának mindig van
pasija, sőt, vőlegény-jelöltje, míg őt mindenki faképnél hagyja.
Vagy azt hiszi, hogy útszéli kis virágként megerőszakolhatja.
De jobb híján elfogadta az invitálást. Vásárolt egy fekete,
falatnyi fürdőruhát. A melltartója olyan kicsi volt, hogy felül
kilátszott mellbimbójának finom, rózsaszín karéja. – Nem
sokat titkolsz magadból – nevetett Éva. – Akinek nem tetszik,
amit lát belőlem, ne nézze – mosolygott Anna, mert tudta, a
leeresztett fekete hajával, kissé szokatlan, a táncosnőkére
emlékeztető járásával észbontó jelenség. Azt nem sejtette,
hogy túlságosan is az. Ennyire látványos nővel nem mertek
kezdeményezni a fiúk, úgy vélték, hogy túl igényes, illetve
egy ilyen csajnak különben is minden ujjára akad menőmanó.
Sőt, valószínűleg maga is az: orvostanhallgató vagy ilyesmi.
Sültek, fecserésztek és jól megértve egymást, minden
apróságon kuncogtak, vihorásztak. Anna elmesélte, hogy a
baleseti sebészetről az egyik doki bácsi randevúra hívta, és
mikor erre nem mutatott hajlandóságot, pénzt kínált, annyira
bolondul érte. – Én sok nullás nő vagyok, ha már pénzről van
szó – mondta neki Anna, és ezen úgy vihogtak, mintha a világ
legjobb története volna.
Annáról a műtősfiúk leszoktak. Legtovább Lenhart László
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tartott ki, de még egy randevúig sem jutott Annával. Nem
lehetett ugyanis annyira jóképű egy műtősgyerek, hogy nála
labdába rúgjon. Meg is kapta az öntelt, beképzelt hülye
minősítést, de ez nem zavarta. Tudta, ha egyszer is lejjebb
adja, mint amire álmaiban vágyik, elterjed róla, hogy egy
koszos körmű is megkaphatja és oda lesz a nimbusza, meg a
belső tartása.
Fénye vesztett figurácska

Egy órája lehettek kint, amikor a takarójukra huppant egy
szürke, semmitmondó, fénye veszett, jelentéktelen figurácska,
név szerint Csiky Vidor, és jópofizni kezdett, mintha mi sem
történt volna. Anna hosszan ránézett, aztán értetlen arccal
megkérdezte: – Mondd, ki is vagy te? Ismerjük mi egymást? –
Nem áll jól neked Anna, ha megjátszod az agyad – mondta
zavartan Csiky. – Neked meg sok minden mellett az a
bizonyos sem, de szerencsére ez nem az én gondom. Van
másik! ezt egy bohóctól hallottam a televízióban. Nem láttad
véletlenül ezt a cirkusz-műsort? Néhány napja ment a
tévében. – Nem szoktam a tévét bámulni. – Nagy kár, mert az
okos ember mindenből tanul, még a hülyeségből is. Egyszer
hallottam egy mesét, hogy a szürke kis csacsit a jó édes
anyukája nem ismerte fel a ködben, és elveszett isten
szamárkája, de szerencsés fordulatként senkinek nem
hiányzott.
Csiky unta Anna nagyképű dumáját, felállt, szótlanul
elment, távolabb pedig kiköpött a fűre. A két csaj vihogása
messzire elhallatszott.
Másnap, vasárnap már délelőtt kimentek az Augusztus 20a strandra. Dél körül Kovács Károly telepedett hozzájuk,
három lángossal a kezében: – Hoztam nektek egy kis
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utánpótlást, úgyis olyan girnyók vagytok – kedélyeskedett. –
Úgy látszik, ezen a nyáron az összes kimustrált pasimba
belebotlok nevetett Anna. Évának régtől tetszett a hosszú
Kovács, és ha nem lett volna éppen nagyon komoly
kapcsolata, talán átvette volna a kezdeményezést. De így csak
kacarászott. – Rám gondolsz, amikor a kimustrált pasijaidat
emlegeted? – kérdezte kétkedő mosollyal, de sértődöttség
nélkül Kovács. – El is felejtettem megkérdezni, igaz, egy év
alatt erre módot sem adtál, hogy apád megbocsátott már,
amiért a rendőrségnek megtetszett a Skodád? – Engem otthon
nagyfiúként kezelnek.
Anna kárörvendőn mesélte, hogy Kovács részegen szokott
vezetni, és egyszer sétakocsizás közben legombolták a
rendőrök. A lányon most is a fekete kétrészes fürdőruha volt.
Kovács meresztgette a szemét: – Egyre kisebb a fürdőruhád.
Vagy ez még kamaszkori? – Nem, az óvodában használtam,
csak egy kicsit kinyúlt.
Ezen mindhárman úgy nevettek, hogy egy távolabb ülő azt
hihette volna, hogy rendkívül mulatságos viccet mesélnek
egymásnak. – És most boldogítasz valakit? – kérdezte Anna.
– Szabad vagyok, és tökéletes kondiban rád várok. – Ha
nem ismernéd, a mellettem lévő hölgy a koszorúslányom. – És
ki a boldog szerencsétlen? – viccelődött Kovács. – Egy sebész
főorvos. Még gyerekkorában mindkét kezét levágta a vonat,
ezért vitte olyan sokra.
A különleges humorérzékkel megáldott Éva úgy röhögött,
hogy legurult a fűre és mindkét tenyerével a földet csapkodta.
Mivel a nevetés ragadós, Kovács és Anna is nyerítve nevettek.
– Komolyan férjhez mész? – kérdezte aztán a fiú. –
Komolytalanul, de legalább jó partit csinálok – mondta Anna.
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Ezen is vihogtak egy sort. – Kár, mert lett volna néhány
ötletem – simogatta meg a lány barnára sült, bársonyos bőrű
combját Kovács. – Mit ér az ötlet pénz nélkül? – kerekítette el
a szemét Anna. – Látom, Éva, már csak benned
reménykedhetem – próbálkozott Kovács ha ló nincs szamár is
jó alapon. – Szereti a fiúd hármasban? – kérdezte Évát Anna. –
Még nem próbáltuk, de néha egyedül is soknak találom –
vigyorgott Éva.
Kovács lassan belátta, hogy a két lángos ára kidobott pénz,
elköszönt a lányoktól. Éva kajánul jegyezte meg: – Láttad, az
ingét beletömte a fürdőgátyójába… – Ezen hosszan
röhincséltek. Anna tökéletesen megfeledkezett Uglyairól, a
férfiakról, mindenről, ami fájdalmas vagy kellemetlen volt.
Huszonkét éves szíve még gyorsan gyógyult.
Július 19-én a munkahelyéről, a XVI. számú Autójavító
Vállalattól beszállítottak a szemészetre egy 27 éves géplakatos
fiatalembert, Kiss Szabolcsot. Szeme munkavégzés közben
olyan súlyosan megsérült, hogy kétséges volt, meg lehet-e
menteni. A műtét után Anna, akárcsak más esetekben, amikor
ráért, az ágyához ült és vigasztalta a fiút, aki kétségbe volt
esve, hogy elveszíti a látását, munkaképtelenné válik és
sportolni sem tud tovább. – Ennél súlyosabb esetet is láttam,
aztán az illető mégis meggyógyult. Reménykedjék, és ha
nyomasztja valami, vagy egy kis beszélgetésre vágyik,
nyugodtan szóljon.
Annának vidáman csengett a hangja, finom illat lengett
körülötte, és olyan odafigyeléssel csöppentett a fiú szemébe,
mint senki más. Egész lényéből derű és megnyugtató erő,
biztonság sugárzott. Szabolcs gyorsan megkedvelte és
ragaszkodott hozzá.
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Anna legnagyobb meglepetésére képeslapot kapott
Uglyaitól a jugoszláv tengerpartról. Gyönyörű volt a végtelen
víz, a partszakasz kanyarulata a sűrű növényzettel, tarka
épületekkel, amelyek a párás távolba vesztek. Anna nézte,
nézte a képet. Egy pillanatig sem hitte, hogy Uglyai a közös
utazást komolyan gondolta, és kételkedve olvasta, hogy
hiányzik, és jó volna, ha ott lenne.
Kiss Szabolcsról kiderült, hogy tagja a Csorba-tói kajakozó
társaságnak. A klubtársak már az első napoktól bejártak
barátjukat látogatni. Hovanyecz András az MVSC kajak-kenu
edzője mindig a feleségével érkezett. Az öccse, László a
barátokkal jött. Anna rövidesen megtudta Kisstől, hogy László
barátnője szintén a kórházban dolgozik: a beleseti sebészeten
röntgenasszisztens. De jött Simon László, Svidró József,
Skripech Dezső. Valamennyien fiatalok voltak, barnára sültek,
sportosak, és vidámak. Annának köszönhetően olyankor is
látogathatták barátjukat, amikor egyébként nem lett volna
szabad. A csinos és kedves ápolónővel gyorsan
összebarátkoztak. Kiss Szabolcs már tegezte Annát, s kérte,
hogy tegeződjék a barátaival is. Szabolcs ágya körül kis klub
alakult ki, amit Buzáné, a főnővér nem nézett jó szemmel, már
csak azért sem, mert a jó képű fiatalemberek – Szabolcs
érdekében is – feltűnően kedvesek voltak Annával.
És egy nap a többiekkel együtt barnán, sárga pólóban,
napszítta szőke hajjal, sötét napszemüvegben belátogatott
Uglyai. Anna eddig is jóképűnek tartotta, de ahogy most
meglátta, elkábult tőle. Örömmel üdvözölték egymást. – Ti
már találkoztatok? – kérdezte elámulva Szabolcs. – Mi együtt
járunk, Anna szinte a mennyasszonyom – mondta édes
nevetéssel Gyuri. – Igaz, Anna? – Ez így igaz, ezért
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sérelmezem, hogy rögtön nem pusziltál meg. Biztosan
szégyellsz a többiek előtt – évődött a lány. Gyuri pótolta
mulasztását. És távozáskor megbeszélték, hogy hétvégén
találkoznak.
De közben is látták egymást, mert a fiúk hetente kétszerháromszor jöttek a barátjukhoz, többnyire csoportosan, de
gyakran egyedül is. Keresték telefonon Annát, hogy
mehetnek-e. A lány örült a megnőtt telefonforgalomnak, és a
fiúk jelenlétének. Szinte mindegyikük tetszett neki.
Uglyai még hétvége előtt mondta a lánynak, úgy készüljön,
hogy szombaton délelőtt kimennek a Csorba-tóra. Kint
lesznek a többiek is, megmondta nekik, hogy kiviszi magával
és örültek neki. Estefelé pedig szalonnasütés és iszogatás lesz.
Csak élvezni a létezést

Anna csodásan érezte magát. Több fiúnak kint volt a
felesége vagy a mennyasszonya, a barátnője. Úgy fogadták,
mint régi ismerőst, és dicsérték Gyuri ízlését. Értették,
szerették és becsülték egymást. Anna a történeteket hallgatva,
nem tudta mindig követni, hogy min mulatnak, de velük
kacagott, mert szeretett nevetni. Jó volt végre nem gondolni
semmire, se a múltra, se a jövőre, csak lenni, élvezni a létezés
egy különleges, ajándék pillanatát.
A fiúk Gyurihoz-tartozóként kezelték, pajtáskodva
viszonyultak hozzá. Gyuri büszke volt, hogy ilyen csinos lány
a barátnője. És egyre jobban tetszett neki. Ha beszélt, arca
változásaival minden szavát kiegészítette. Szeme egyik
pillanatban kitágult, aztán gyorsan összehúzódott, ráncolta a
homlokát, majd felnevetett. Lehetetlen volt nem figyelni erre
az április szeszélyességét idéző lányra. Mondandóját fejének
mozdulataival és hosszú ujjú, ápolt kézfejének gyors
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gesztikulációival is kísérte. Maga volt az élet, a vibrálás, az
önmagában fürdő létezés bája. Uglyai nem tudott vele betelni,
mivel azt látta, hogy Annának ez a másokra nem jellemző
elevensége az egész társaságot elbűvöli.
Anna látta, hogy Uglyait kedvelik a többiek, baráti
fényükből neki is jutott. Soha nem érezte ilyen jól magát. Az
elfogyasztott ital is fellazította. Vidáman nevetett és bátran
közbeszólt természetes humorával. Kedvesen és önfeledten
tüntetett, hogy ő Gyurihoz tartozik. Nem is bánta volna,
hiszen ilyen emberek társaságára és barátságára vágyott egész
eddigi életében.
Együtt jöttek el, kéz a kézben. A nővérszállás sarkán a fiú
úgy csókolta meg, mint aki ezt sokadszor teszi vele. Nem
fogdosta és nem tett úgy, mint aki feltétlen szeretné
kihasználni az alkalmat, mert talán újabb nem adódik.
Anna ágyba bújt, és arra gondolt, elérkezett a kárpótlás
ideje. Ilyen jóképű, okos, kiegyensúlyozott, komolyan
gondolkodó fiúval még soha nem járt, s ami a lényeg,
egyenrangú partnernek tekinti. Ha Gyuri is visszaél a hitével,
a bizalmával, akkor nincs igazság a földön, illetve akkor
végképp le kell vonnia a következtetést, hogy a hiba benne
van. Úgy aludt el, hogy a boldogság ismét megjelent a
szívében.
Július 1-jén a fölszint 3-as szobába új lakó érkezett: a
húszéves Erki Rozália, aki a budapesti nővérképzőn együtt
végzett Dicső ibolyával, és ott jó barátságba kerültek.
Szerettek volna egy szobában lakni. A hármas szoba lakója,
Kovács Katalin nem kívánt költözködni. A lányok Annát
agitálták, hogy odébb hurcolkodna-e két szobával. Anna
futólag ismerte a 24 éves csinos és belevaló altató
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asszisztensnőt. Tudta, szívesen sündörögnek körülötte a
férfiak.
Anna megkérdezte a lányt, van-e kifogása ellene, ha a két
barátnő kedvéért átköltözik hozzá. Kati azt mondta, szívesen
látja. Már csak azt kellett tisztázni, hogy mer-e éjszaka nyitott
ablaknál aludni, és Anna elfoglalhatja-e az ablakhoz közelebbi
ágyat. Az utóbbi kérdés eleve megoldódott, mivel Kati a
hátsón aludt, és szintén szerette a friss levegőt. Tudta, hogy
Anna általában nem húzza el a függönyt, amikor
meztelenkedik, de ez olykor neki is szokása volt, így minden
akadály elhárult. Anna átköltözött, Kati pedig elment
szabadságra.
Anna nem kapott beutalót, ez ugyanis nem járt minden
évben. Alkalmanként vett ki két-három napot, hogy
napozhasson, és ha úgy alakul, többet lehessen Uglyaival, a
reménnyel.
Éva kereste a kórházban. A kis csapat éppen Szabolcsnál
tanyázott. Bemutatta a lányt, mint a legjobb barátnőjét.
Kedvesen, udvariasan köszöntötték. Gyuri Évának is tetszett,
és azt mondta: ő megérzi, ki miből van. Anna biztos lehet,
hogy a fiú szereti, és bárkiben, de benne nem fog csalódni.
Anna is így gondolta. Vidámmá tette a visszaigazolás. Éva
különben is mindig azt mondta, amit a barátnője hallani
szeretett volna tőle, mert annyira szerette.
Anna örült, hogy helyreállt az a világrend, amelyért annyit
gyötrődött, s amelyet, úgy érezte, megérdemel.
Szívesen üldögélt Szabolcsnál, aki sok mindent mesélt a
klubról és a társaságról. Mindenkit szeretett és kiváló
embernek tartott, különösen Uglyait, aki nem link, rengeteget
edz, kitűnő sportoló, remek mérnök, és még soha nem volt
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olyan komoly partnere, mint Anna. – Más fiúk rögtön le
akarnak feküdni egy lánnyal. Ő nem ilyen. Talán nem tetszem
neki? – kérdezte Anna, és szeretett volna biztatót hallani.
Szabolcs megnyugtatta, barátja lelkesedik érte, sőt szerelmes
belé.
Anna az egész világot ragyogónak látta.
Szeretlek, te világszépe

Másnap
Uglyai
Hovanyecz
László
társaságában
Szabolcsnál járt. Kérdezte Annát, hogy volna-e kedve estefelé
felugrani vele Hovanyecz lakására, amely a Szentpéteri kapu-i
toronyház legfelső emeletén van. – Esküszöm, jobb, mint egy
kilátó. – Bár Anna a tavasszal megfogadta, hogy nem megy
bele ilyesmibe, hiszen annyi más helyen lehet találkozni,
megfeledkezett a gyanakvásáról és igent mondott.
A férfi hat órakor érkezett a nővérszálláshoz. – Nem baj, ha
egyedül leszünk? – kérdezte Annát. – Ezt neked jobban kell
tudnod, hiszen te viszel oda. – Uglyai az okos válaszért
átölelte, magához húzta és gyöngéden megcsókolta. – Azért
biztos, ami biztos, viszünk egy üveg konyakot is – mondta
sokat sejtetően.
Hovanyecznél ott volt a barátnője és a társaságból még
vagy nyolcan. A fiú születésnapját ünnepelték. Annát úgy
fogadták, mint maguk közé tartozót. A lányokkal a
konyhában szendvicseket készített. Iszogattak, szólt a zene,
táncoltak. Hozzásimult Gyurihoz, és nem tudta eldönteni,
nem lett volna-e jobb, ha csak kettesben lesznek.
Tizenegy után oszlott a társaság. Gyuri hazakísérte Annát,
megcsókolta a száját, mindkét szemét, gyöngéden magához
ölelte hajlékony testét, és a fülébe súgta: – Szeretlek, te
világszépe. – Anna könnyezett. – Na, kicsi cicuska, mi baj van,
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mi rosszat tettem? – Ettől a kedvességtől meg jobban eltört a
mécsese. Belekapaszkodott Gyuri izmos karjába, kisportolt
vállának dőlt: – Nincs semmi baj… nem sírok… csak… csak
azt hittem, hogy te, akire egész életemben vártam, nem
létezel… Köszönöm, hogy mégis – és csókra nyújtotta a száját.
Gyuri erős karokkal átölelte, kicsit megemelte és a csók
után ismét a fülébe súgta: – Szeretlek, és boldoggá tesz, hogy
te is szeretsz.
Nem fogdosta, nem akart benyúlni a szoknyája alá. A
bejáratnál megcsókolta mindkét kezét. Anna elkapta a fiú
kezét, és ő is megcsókolta: – Egész eddigi életemért kárpótlás
vagy.
A nyáron nem volt Sajópetriben. Minden gondolatát
lefoglalta és betöltötte az új szerelem, amelyet kölcsönösnek
látott. Gyakran mentek moziba, presszóba, kihasználták a
meleg napokat, a Csorba-tó kellemes vizét, ahova gyakran
kilátogattak. Mindig találtak ott másokat is. Anna
belecsimpaszkodott a fiújába, büszke volt rá, csak a magáénak
tartotta. És Uglyai soha nem mondott vagy tett olyat, hogy
féltékeny lehetett volna rá. Megbízható volt, pontos és
hűséges. Már Annát kezdte zavarni, hogy miért nem akar
lefeküdni vele, hiszen több mint három hónapja ismerik
egymást, bíznak és hisznek egymásban.
Egyik alkalommal a városban összetalálkoztak Uglyai
édesapjával. Gyuri kedvesemként mutatta be. – Örülök, hogy
megismerhetem. Gyuri már beszélt magáról. Jöjjön el majd
hozzánk, szívesen látjuk – mondta az apja. Anna boldog volt,
de nem szorgalmazta azt, amit Gyuri nem ajánlott fel.
Remélte, sor kerül rá, hogy a családban bemutatja, hiszen ezek
szerint tudnak róla, Gyuri nem titkolja, hogy létezik az
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életében.
Hazafelé menet félénken megkérdezte a fiút: – Mondd, ha
szeretsz, miért nem kívánsz? – Ki mondta, hogy nem
kívánlak? – Nem adod jelét, nem célzol rá. – Nagyon kívánlak,
mert nagyon szeretlek, de nem az a legfontosabb, hogy
összefeküdjünk, hanem az, hogy megismerjük egymást, és
úgy legyünk egymáséi, hogy soha többé másé.
Anna arca felragyogott: – Nekem ilyet még soha senki nem
mondott. A férfiak nem úgy szoktak viselkedni, ahogyan te. –
Akkor én nem is vagyok férfi? – nevetett Gyuri. – Te nekem a
minden vagy. Én sem az ágyat látom a legfontosabb célnak,
de ha ezt egy másik férfinak mondanám, rögtön elszaladna,
mert azt hinné, hogy na, a kis liba meg akar fogni. – Ezt én
soha nem éreztem nálad. – És azt, hogy szeretlek? – Azt igen,
és büszkévé tesz a szerelmed. Nem azért, mert csinos vagy,
bár az sem mellékes, hanem azért, mert szívem szerinti ember
vagy, akire vigyázni kell, hogy érték maradjon az életemben.
Ilyen tisztességesen gondolkodó, viselkedő, a gondolatait
ilyen szépen és intelligensen megfogalmazó férfival még nem
találkozott. Tudta, hogy méltónak kell hozzá lennie.
Szabolcs lassan gyógyult. Anna önző módon nem is bánta.
Alig várta, hogy beérjen a kórházba, és beszélgethessen vele
arról, aki neki a legfontosabb, s arról, hogy mit érez iránta.
Szabolcs örült, hogy a barátja ilyen csinos, rendes lányt fogott
ki. Ő, mint szakmunkás, úgy látta, egy nő esetében nem a
diplomához kapcsolódó műveltség a legfontosabb, hanem a
kedvesség, a megbízhatóság, a hűség, az a tisztaság és jóság,
ami Annát jellemzi.
Megjött Kovács Kati. Változó műszakban dolgoztak, ritkán
találkoztak, de amikor mindketten otthon voltak, sokat
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csevegtek. Anna soha nem unatkozott. Olvasott, vagy a ruháit
mosta, vasalta, a szekrényében rakott rendet. Pulóvereit,
blúzait, szoknyáit, minden egyéb holmiját gondosan, mértani
pontossággal hajtogatta össze, rakta el. Öröm volt a
szekrényébe nézni, a gondosságát látni. Általában jellemezte,
hogy mindenre vigyázott, mindent becsült, kímélt, amit
értéknek talált.
Kati mosolygott, hogy akárcsak önmagát, minden hozzá
tartozó tárgyat és személyt kényeztetett és szeretett. Rövid idő
alatt barátnők lettek. A lány csodálkozott azon a naiv
önimádaton, amellyel Anna saját magát kezelte. Képes volt
félóráig a tükör előtt állni, és az arcát vizslatni. Ha felöltözött
és ment valahova, ötször is megkérdezte szobatársát, hogy
szép-e, csinos-e, olyan-e, akit véleménye szerint szeretni lehet.
Kati biztos volt magában, nem érdekelte más véleménye, ezért
nem is tudakozódott utána.
Ha levetkőzött, ugyanez zajlott: tényleg jó az alakja,
tényleg szép a melle? Ha Katit látta meztelen, szinte
irigykedve állandóan dicsérte, hogy milyen formás a feneke,
mennyire telt a karja, milyen vékony a dereka, és szeretné, ha
az ő combja is vastagabb lenne, olyan, mint Katié. És közben
villogott az arca, az egész lénye, aztán ledobta magát
meztelenül az ágyra, és kijelentette, olyan szerelmes, amilyen
szerelmes még nem volt, amennyire egy nő csak képes
szerelmes lenni.
El akart égni

Kati hamar észrevette, hogy Annát igencsak izgatja a nemi
élet. A lány nem titkolta, hogy volt már néhány pasija: – A
kórházból is akadt egy-egy – mondta rejtélyesen. Anna azt
mondta, hogy ő még szűz, de már unja. – És nem fájt, amikor
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először voltál férfival? – Egészen jól elviselhető – nevetett
Kati. – Próbáld ki, ha belejön az ember és ráadásul még olyan
szerelmes is, mint te vagy, egészen finom, különös szédület…
amikor feljutsz a csúcsra és ott az a fantasztikus zsibbadás… –
nevetett Kati.
Anna is vágyott a szédületre és a zsibbadásra. Nem
egyszerűen a szeretkezésre, és nem is arra, hogy végre
elveszítse a szüzességét, és úgy érezze, hogy igazi felnőtt.
Sokkal többet akart: a teljes feloldódás élményét a másikban, a
kitárulkozást; megmutatni legbensőbb arcát, és azt
elfogadtatni azzal, akit szeret, és aki szereti.
Nem tudott taktikázni, nem értett a kivárás módszeréhez,
idegen is volt tőle. El akart égni, szépen és józanul, mégis
titokzatosan. Nem akarta magát megtartani önmagának,
szerette volna teljesen átadni, hogy ami ő, abban éljen tovább,
aki erősebb, okosabb nála, aki képes irányítani közös sorsukat.
Félt, hogy nem fogadja el Uglyai, félt, hogy ha megismeri,
kevésnek találja. Félt, mert teltek a hetek, és más fiúk ilyenkor
már bizonyságot akartak, és a megkérdezett lányok szerint is
az, aki szeret, kisajátítón, féltékeny önzéssel akar szeretni.
Anna egyesülni akart lelke tárgyával, s mivel nem talált
magyarázatot saját törekvésére és megítélése szerint Uglyai
tartózkodó viselkedésére, valami értelem feletti vagy az
értelmet kizáró egyesülésre vágyott, szinte állatként szeretni,
az ölelésben megsemmisülni. Annyira sóvárgott a
bizonyosság után, hogy szinte beleőrült, csak ezen
morfondírozott. Kétségbeesetten döntésre kívánta vinni a
dolgot, mert nem tudta elképzelni, hogy visszautasításban
lesz része.
Gyönyörű napokkal köszöntött be szeptember, mintha a
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természet elfeledkezett volna arról, hogy elmúlt a nyár és
másfajta évszakra kell készülni. Gyuri szerdán, amikor bent
volt Szabolcsnál, majd másnap is, amikor találkoztak, jelezte
Annának, hogy szombaton a Csorba-tónál a klub nagy bulit
rendez, gulyást főznek, mindenki ott lesz, búcsúztatják a
nyarat.
Anna világos lila, pántos, selyemszerű, testre simuló ruhát
vásárolt. Haját lila masnival kötötte meg, és a homlokán
vékony, ugyancsak lila szalagot vezetett körbe. Körmeit lilára
lakkozta, és a száját is lila árnyalatú rúzzsal festette ki. Kovács
Kati ámulva nézte: – A kurva életbe! Eszméletlenül jól nézel
ki. – Remélem, más is ezt mondja majd.
Gyuri kijött érte a nővérszállásra. Amikor meglátta, földbe
gyökerezett a lába: – Istenem, olyan vagy, mint egy varázslat!
Nagyon értesz hozzá, hogyan kell széppé tenni, ami anélkül is
az. – Anna fénylett. Meg sem kellett szólalnia, hogy mindent
megtudjon róla, aki vele egy hullámhosszon érez és
gondolkodik.
Belekarolt Uglyaiba, és úgy ment mellette, hogy testének
minden mozdulata a boldogságról, az önfeledtségről és
odaadásról beszélt. Hitt benne, hogy ez Uglyai számára is
fontos és érezhető.
A telepen már készülődtek. A fiúk rajongó tekintetén
látszott,
hogy
Annát
tüneményesnek
látják,
és
megközelíthetetlennek, hiszen szerelmes a barátjukba. A
gulyásnak remek íze volt. Anna sört ivott. Azután táncoltak.
Szerelmes bódulattal tapadt Gyurihoz: – Olyan forró a tested –
mondta a fiú. – Lázas vagyok. – Tényleg, mintha lázas volnál.
– Borogass – nevetett Anna.
Szombat este volt, tiszta ragyogású szombat este. Uglyai
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tánc után megfogta Anna kezét és a társaságtól kissé távolabb
leült vele a matt fényű víz partjára. Anna combtőig felhúzta a
szoknyáját, hogy le tudjon ereszkedni. A tóban beleejtett
gyémántkendőként lebbent a csillagokból horgolt égbolt.
Anna tökéletesnek érezte a pillanatot. A fiúra nézett, csókra
nyújtotta az ajkát. Uglyai átölelte, magához húzta és
megcsókolta. Anna megfogta az egyik kezét és a mellére tette,
ő pedig benyúlt a fiú pólója alá és simogatta izmos hasát,
sportos mellkasát. – Akarsz engem, Gyuri? – kérdezte elakadó
lélegzettel. – Igen, nagyon akarlak. – Maradjunk itt a klubház
öltözőjében, ha a többiek már elmentek és legyen miénk ez az
éjszaka. – Anna, én majd szólok, ha elérkezettnek látom az
időt. – Nem kérek tőled semmit, nem akarok tőled semmit,
illetve mindent kérek, és mindent szeretnék tőled. – Rendben
van, itt maradunk – mondta szinte tárgyilagosan Uglyai.
Hangjában nem volt lelkesedés és felkiáltó öröm. Felsegítette a
lányt és visszamentek táncolni.
Anna úgy érezte, valamit elrontott, vagy talán nem is
kellett semmit elrontani, csak valamit rettenetesen félreértett.
Arcát Uglyai vállához nyomta, visszafojtottan sírt. És a fiú
nem kérdezte meg, hogy mi baj van, miért tört el a mécsese.
Anna rettegésben töltötte a hátralévő időt. Nem tudta, most
mi következik. Hogy oldja szorongását, pálinkát ivott. Először
úgy érezte, hogy nem hat rá, aztán hirtelen szédülni kezdett,
pedig keveset fogyasztott.
Állj fel, kapaszkodj belém

Oszlott a társaság. Anna nem érezte jól magát. Leült az
egyik padra, de émelygett, ezért lefeküdt. Hirtelen megfordult
vele a csillagos ég, szédült és hányt. Uglyai fogta a homlokát.
– Rosszul vagyok – mondta italosan és szégyenkezve. –
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Állj fel, kapaszkodj belém! – noszogatta a fiú. A hóna alatt
átkarolta a lányt, úgy tartotta, és elindult vele a tópart felé. –
Sétáljunk egy kicsit, hogy magadhoz térj.
Anna botorkálva ment mellette. Mindent pontosan tudott,
határozottan érzékelt, mégis forgolódott benne, hogy ez nem
vele történik, csak álmodja ezt a szégyent. – A szomorúfűzig
elmegyünk, ott visszafordulunk – mondta a fiú. – Engedj el,
már jól vagyok, engedj el! – Elesel. – Bocsáss meg, nem tudom,
miért csináltam, nem akartam, engedj el.
Uglyai elengedte. Anna kissé hátra farolt és akadozó
nyelvvel kérdezte: – Miért történik velem mindig minden
ilyen rémesen? – és oldalt lépve beledobta magát a tóba.
Uglyainak elmondta, hogy nem tud úszni, és a fiú látta,
hogy különben sem színjózan. Lerúgta a cipőjét, ledobta a
nadrágját és utána ugrott. Kihúzta a partra. Anna vizesen, a rá
tapadó ruhában ült a nedves fűben, előrehajolt, öklendezett a
benyelt víztől és a torkán megakadó zokogástól.
Uglyai magára kapkodta a ruháját, felemelte a lányt:
– Gyere, állj fel, mert megfázol. Gyere!
Néhányan még az öltözőnél voltak, amikor odasegítette
Annát. – Vetkőzz le, itt van egy törülköző, szárítkozz meg. –
Melegítőt hozott: – Vedd fel, a ruhád vizes.
Üggyel-bajjal magára húzta a felsőrészt, majd a nadrágot. –
Na, jobban vagy már? – kérdezte a fiú. – Rettenetes dolgot
műveltem, mert féltem… Megijedtem, amikor úgy éreztem a
hangodon, hogy számodra nem vagyok ajándék… semmi sem
vagyok… – Ne beszélj butaságot. – Ugye itt maradunk? –
Nem, neked most jobb, ha szépen lefekszel otthon és kialszod
magad. – Én most nem tudok egyedül maradni, egyedül
aludni. Nagyon kérlek, maradjunk itt kint a csöndben, a
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nyugalomban… itt, ahol velem vagy… szeretnék
megnyugodni, hozzád bújva elfelejteni, hogy sokkal jobban
szeretlek, mint szabadna, vagy ésszerű volna.
Uglyai gyorsan összehajtotta Anna ruháját, és beletette egy
szatyorba. – Megkértem valakit, hogy vigyen be bennünket a
nővérszállásig. – Gyuri, nagyon kérlek, bocsáss meg… – Nem
haragszom, nincs miért haragudnom… – Akkor aludjunk itt! –
Nem vagy jól. – Már rendbe jöttem, kijózanodtam. – Indul a
kocsi, gyere.
A karjánál fogva a kocsihoz vezette Annát. Az úton, más
előtt a lány egy szót sem szólt, kábán bámulta a város fényeit.
A szállás kapujánál Uglyai kisegítette a kocsiból, elkísérte a
bejáratig, kezébe adta a zacskót: – Aludd ki magad! – Anna
belekapaszkodott. – Ne, Anna, mára elég volt… pihenj, majd
hívlak… Jóéjszakát.
Megvárta, amíg a portásnő beengedi.
Kovács Kati dolgozott. Anna leült az ágyára. Bódulatában
nem volt képes végiggondolni, hogy mi jön vagy jöhet ezután.
Csendesen sírt és nem akart élni.
A melegítőben végigdőlt az ágyon és elaludt.
Kilenckor ébredt fel. Amikor észrevette magán a melegítőt,
olyan elkeseredés vett rajta erőt, hogy elfacsarodott a szíve.
Halkan felkelt, hogy ne zavarja a szobatársát. A
zuhanyozóban kimosta a ruháját. Letusolt, hajat mosott.
Hajszárítás közben hosszan nézte az arcát. És az a gondolat
kapaszkodott meg benne, hogy nem történt semmi. Illetve
semmi olyan, amit rettenetesen szégyellnie kellene. Gyuri
érezhette és tudhatta, csak azért ivott néhány pohárkával,
mert elkeseredett hallgatag viselkedése miatt, amikor ő
mindent felajánlott: a lelkét, a testét, egész ifjúságát.
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Igen, nem kell keseregnie, fogalmazódott meg benne,
Gyuri felhívja, találkoznak, mindent tisztáznak, és a jövőben
rábízza magát, és a döntést. Ő kibírja szex nélkül. Most sem a
szex miatt ajánlotta, hogy maradjanak ott éjszakára, hanem a
lelke, sőt: a lelkük kiteljesedése érdekében. Ezt Gyurinak, aki
tapasztalt és komoly férfi, éreznie kellett.
Sikerült megnyugtatnia magát, hogy nem történt semmi –
jóvátehetetlen. Aztán az jutott eszébe: ha az este Gyuri igent
mond és feloldja bénító feszültségét, akkor most ott
feküdnének a fűben, néznék a csodásan ragyogó napot,
hallgatnák a fiúk sürgölődését, és a víz csobbanását, amint
belemerülnek az evezők. Minden a helyén lenne benne és a
világban. Most majd elölről kell kezdenie az egészet, de Gyuri
szereti, ahogyan más férfi még nem szerette, és ő
viszontszereti, és minden szép lesz.
Délig nem keresték telefonon. Átment a kórházba ebédelni.
Utána fellátogatott az osztályra. Szabolcs megörült: – Mondd,
mikor gyógyul már meg a szemem? – Ne légy türelmetlen.
Szerintem rövidesen hazamehetsz, utána már csak egy kis
plasztikai műtétre kell visszajönnöd.
Lementek a kertbe, leültek az egyik padra. A gondozott
ágyasokban olyan nekibuzdultan nyíltak a virágok, mintha
egyáltalán nem félnének az ősztől. Anna szomorkodott, hogy
véget ért a nyár, amely annyira szép, élményekkel teli volt.
Jövő héten már suliba megy, ismét gyötörheti magát a
matekkal. Szabolcs mosolyogva mondta, hogy éppen félidőnél
van, túl lesz a harmadik osztályon, és utána fél lábon is
leérettségizik.
Anna számára lelki könnyebbség volt, hogy beszélhetett
Gyuri barátjával az este történtekről. Részletesen elmesélt
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mindent, hiszen látta, hogy nagyon jóban vannak, és ha Gyuri
esetleg neheztel is rá egy kicsit, Szabolcs elmagyarázza neki
higgadtan azt, amit most ő idegesen. A fiú megnyugtatta,
Gyuri imádja, és mindenkinek azt mondta, hogy komolyak a
szándékai: – Meglátod, hívni fog, és minden ott folytatódik,
ahol abbahagytátok. Biztos vagyok benne, hogy fogok én
táncolni a ti lakodalmatokon…
Jó volt ezt hallani. Már csak az hiányzott, hogy Gyuri
tényleg jelentkezzék és minden tisztázódjék.
Öt órakor felmentek az osztályra, hátha érkezik látogató.
De csak Szabolcs rokona jött be, a klubtársak a telepen voltak.
Anna beült az ügyeletes szobába, beszélgetett Erzsi
nénivel. Telefonon nem kereste senki, bár a nővérszállás
portáján szólt, hogy itt hívható.
Hét óra után ment vissza a szállásra. Tízkor kellett
átvennie a szolgálatot. Kati bulizni ment. Rendbe hozta a
nővérruháját, aztán kiült a klubszobába, hogy kéznél legyen,
ha Gyuri telefonál.
Már fél tízkor elindult a kórházba. Mondta Erzsi néninek,
hogy nyugodtan hazamehet, átveszi az osztályt. A fiatal
Glóner doktornő volt ügyeletben. Abban bízott, hogy tíz után
jelentkezik Gyuri. De nem telefonált, és Annában sötét árnyak
gyülekeztek.
Bement Szabolcshoz, még nem aludt. – Nem keresett –
mondta pityeregve. – Ani, lehet, hogy neheztel egy kicsit,
hogy a többiek mindezt látták, és talán kellemetlen neki, de
biztos, hogy szeret, és ez nem olyan dolog, ami miatt a
továbbiakban ne szeretne… Ezért kezeskedem, régóta
ismerem Gyurit, tudom milyen komoly fiú. És azt is tudom,
hogy veled kapcsolatban milyen komolyak a szándékai.
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De Gyuri nem jelentkezett se másnap, se később.
Anna kétségbeesett. Néhány nap után nem bírta tovább,
tisztán akart látni: kereste a Mezőgazdasági Gépjavító
Vállalatnál, de a szobájában a munkatársa vette fel a kagylót.
Amikor Anna megmondta a nevét, a férfi sajnálkozott, hogy
nem tudja adni Uglyait, mert lent van a műhelyben, majd jelzi
neki, hogy kereste, és hogy hívja vissza.
Uglyai nem hívta vissza.
Elkezdődött a tanítás. A kórházban megszaporodtak a
teendők. Felbukkant a bátyja, hogy bútort szeretne venni az
édesanyjuk részére, a mostani már viharvert. Arra kérte
Annát, mivel neki fix fizetése van, az OTP-nél vegyen fel
kölcsönt, ő majd fizeti a havi 480 forint törlesztő-részletét.
Anna beszerezte a szükséges papírokat, két nap múlva ismét
találkoztak, hogy elintézzék a vásárlást.
Bátyja szemrehányást tett neki, hogy utoljára májusban járt
otthon, legalább az édesanyjukat megnézhetné, hiszen jól
tudja, hogy betegeskedik. Azt is kérdezte, van-e állandó
udvarlója. – Van is, nincs is, tudod, hogy nem szeretném
elkapkodni. – Aztán majd öreglány maradsz. A faluban
akadnának többen is, akik örömmel elvennének, de te olyan
válogatós vagy. – Ne haragudj, Janika, hadd döntsem el én,
hogy kivel tudnék együtt élni…
Uglyai megfeledkezett róla. Annában a vágy, hogy
beszéljen vele, keserűséggé, lassan gyűlöletté kocsonyásodott:
a mérnök úr a nagy értelmiségi, intelligens dumával csak
kábította, szórakoztató partnernek kellett, de gyáva volt
ahhoz, hogy átlépjen egy határt, félt, hogy utána nem tud
kikeveredni szerelmes öleléséből.
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Nem tartotta magát kevésnek

Szembe akart vele nézni, hallani a mentegetőzését vagy a
sunyi érveit. Mivel soha nem ő vette fel a telefonkagylót, egyik
nap odament a vállalathoz, és a kapu mellett várt rá. – Nem
hívtál, pedig arra azért emlékszem, azt mondtad, amikor
elváltunk, hogy keresni fogsz. – Sok dolgom volt. – Szeretném,
ha beülnénk valahova és megbeszélnénk, mi bajod van. –
Nincs semmi bajom, és így megbeszélnivalóm sincs. – Vagyis
hazugság volt minden, amit mondtál? – Amit én mondtam,
minden igaz volt. – Ezzel azt állítod, hogy én hazudtam?
– Én ezt nem mondtam, és Anni, nem akarok vitatkozni
veled.
– Lejárattalak a barátaid előtt, mert amikor semmit sem
mondtál arra, amiről beszéltem neked, kétségbeesésemben
ittam néhány kortyot? – Én nem így képzelem el az életet…
Ez mellbe vágta. Ebben volt valami rendkívül lebecsülő,
különösen, ahogy kiejtette ezeket a szavakat. – Bűnöm, hogy
szerelmet ébresztettél bennem és ezt meg is mertem mondani?
– És már hányszor ajánlottad fel magad ugyanilyen nagy
szerelemmel? – Sehányszor. Ha tudni akarod, még szűz
vagyok. Olyannyira szűz, ha kívánod, papírt is hozhatok róla.
– Nemcsak erről van szó. – Hanem még miről? – Uglyai
hallgatott. – Nem bánnám, ha elmondanád, legalább máskor
és másnál nem követném el ezt a végzetes hibát… Vagy
beszartál, hogy meg akarlak fogni? Hogy a nyakadba akarom
varrni magam? Vagy alja dolognak érezted a szerelmem? Az
érzéseim? A vágyaim? Az őszinteségem? Vagy mi bajod volt
és van velem, hogy a szép szavak, a boldog órák és napok
után szó nélkül lelépsz? Lelépsz és leköpsz! – Arra kérlek,
hogy Szabolcsnak add oda a melegítőt. Valamelyik fiú majd
elhozza. És ne haragudj rám. Nem jött közbe semmilyen
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nőügy, nehogy erre gondolj. Semmi. – De hát akkor mi bajod
velem? – kérdezte Anna, és képtelen volt tovább tartani
magát, kirobbant belőle a sírás.
– Semmi, Anni, tényleg semmi. Nagyon aranyos vagy, és
én nagyon szerettelek… nagyon és vakon… Tudod… szóval
akkor jöttem rá, hogy nem hozzám való vagy és nekem…
szóval ez a helyzet… Erről egyikünk sem tehet.
Sokféle sértésre felkészült, ilyen megsemmisítőre nem,
mert korábban éppen Uglyaival kapcsolatban soha nem
érezte, hogy kevésnek, unalmasnak, csak egy valamire
„használhatónak” tartaná… Ez olyan érv volt, amelyet nem
lehetett értelmezni és magyarázni. Illetve lehetett volna, de
már annyiszor fordult önmaga ellen, már olyan sokszor
kereste magában a hibát, hogy most ehhez nem volt lelkiereje.
Érezte, hogy ez az ügy, a nagy remény végképp elveszett, és
nem akart összeroppanni, mert ha Uglyai nélkül is, de mennie
kell tovább az életnek.
Másnap délelőttös volt, nem maradt ideje, hogy beszéljen
Szabolccsal. Megállapodtak, hogy este, amikor a látogatók
leléptek, beugrik hozzá. Nem akart volt fiúja barátaival
találkozni, maga sem tudta, hogy miért, de szégyellte magát
előttük, azt, hogy hiába szép, hiába igényes a külsejére és a
lelkére, maga körül arra a kis világra, amely körülveszi, és
amelynek része – kevés. És talán minden értelmiségi férfi ezt
érzi, és ezt fogja érezni. Nem tartotta magát kevésnek. És nem
akarta elfogadni, hogy ő kevés.
Este Szabolcsnak elmondta, mit beszélt Uglyaival. –
Tudod, Ani, inkább a találkozás előtt kellett volna
megkérdezned… Akkor azt tanácsoltam volna, hogy ne
keresd meg, keressen ő, ha akar valamit. Azzal, hogy hívtad, a
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helyébe mentél, valamit bebizonyítottál neki, ami benne
feltételezésként kialakult. Én majd beszélek vele… – Nem
hiszem, hogy volna értelme… – Nem úgy beszélek vele,
mintha tudnék az egészről… Kíváncsi vagyok, mit mond, és
ha fontos, amit mond, továbbadom neked. – Nem tudom,
hogy ezek után akarom-e én még ezt a kapcsolatot folytatni. –
Túl fontosak voltatok egymás számára, hogy ez így szakadjon
félbe…
Szabolcs megtudta, hogy Gyuri már a nevezetes este előtt
találkozott Szepes Zsuzsanna orvostanhallgató lánnyal, akivel
korábban rövid ideig együtt járt, és most a lány másként
viszonyult hozzá, mint megelőzően… És Annával kialakult
kapcsolatát sem a bátyja, sem a sógornője, sem a szülei nem
pártfogolták igazán. Többre tartották a jó képességű Gyurit, az
volt a véleményük, hogy egy olyan típusú lány, mint Anna,
csak lehúzná, a szerelem elmúltával kolonc lenne a nyakán…
Szepes Zsuzsanna mégis más. Rövidesen orvosnő lesz, szintén
értelmiségi, anyagilag és szellemileg is passzol Gyurihoz.
Ezt Szabolcs nem mondhatta el Annának, akit becsült és
szeretett. Inkább úgy tett, mintha nem beszélt volna a
barátjával. Hosszú kórházi tartózkodása október 3-án véget
ért. A lány sajnálta, amikor elment, hiszen megkedvelte a
tiszta szívű, mindenki által becsült komoly fiút, és sok fontos
beszélgetés emléke kötötte hozzá.
Október 7-én délelőttös volt. Émelygett. Úgy érezte, hogy a
hasa felfúvódott. Amint végzett, hazament a nővérszállásra és
lefeküdt. Nemsokára megjött Kati is. Panaszkodott neki, hogy
furcsán érzi magát. Kati számos esetben látta, hogy hasi
fájdalom esetén az orvos hogyan vizsgálja a beteget, miként
lokalizálja a fájdalom helyét. Kérte, húzza fel a lábait és lazítsa
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el magát. Amikor szobatársa az erős nyomásra feljajdult, azt
mondta, ez nem tréfa, sok minden lehet, de leginkább vakbél.
Menjenek át a kórházba és nézessék meg.
Este kilenckor megoperálták. De akkor Éva már ott volt
nála. Megvárta, míg az altatásból magához tér. Puszilgatta az
arcát: – Túl vagy a nehezén, és kopasz lett a puncid, de az
legyen a legkisebb bajod – vigasztalta. – Egyébként ide süss! –
mutatta a bal kezét. Karikagyűrűt viselt. – Ma este húzta az
ujjamra, és ezt hajnalig tartó ágybéli ünneplés követte volna,
ha nem leszel rosszul. De ne aggódj, majd bepótoljuk Jánossal.
– És milyen érzés? – A gyűrű? Szokatlan – nevetett Éva. –
Tudod, hogy ez még semmit nem jelent. Nyolcszáz forint, egy
igazi hajósnak minden kompkikötőben van egy-két gyűrűs
babája. De te ezen ne nevess, mert fájni fog a hasad.
Vigyázzon rád az orvostudomány, holnap bejövök hozzád.
A műtősfiú, Lenhart László, aki a beretválás
felelősségteljes munkáját végezte, bejelentés nélkül is jött.
Régóta kerülgette Annát. Most különösen beindult, tetszhetett
neki, amit munkavégzés közben látott. De Anna
magatartásából ismét gyorsan rá kellett ébrednie, hogy nála
még az orvosok se rúgnak labdába, nemhogy egy műtős.
Feltűnő kedvességgel érdeklődött hogylétéről a műtétet
végző Kaplonyi doktor is. De ő úriemberként, és a kórházban
a kollégáktól hallottak alapján gyorsan visszavonulót fújt.
Különben is, nős volt, eleve minimálisak lehettek az esélyei a
válogatós lánynál.
Anna néhány nap múlva hazamehetett, csak kontrollra és a
varratok kiszedésére kellett visszatérnie.
Kevéssel az után, hogy hazakerült, este tizenegy óra tájban
valaki kopogtatott az ablakán: – Anna, imádlak és akarlak…
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nagyon akarlak… – Rémülten kászálódott ki az ágyból, hogy
ki az a hülye, aki ilyenkor zajong. Bártfai doki a telepen lakott,
és tökrészeg volt. – Doktor úr, alszom, menjen haza, és
feküdjön le… – Én veled akarok lefeküdni, kellesz nekem,
megértetted, te kicsi édes… – Jaj, doktor úr, ne csinálja, olyan
kínos. – Bemászok hozzád, és melléd fekszem… Kellesz, kicsi
bogaram, kellesz nekem.
Az ablakkeretbe kapaszkodott, de a falon megcsúszott a
lába és elzuhant. – Nem tesz semmit, bemászok hozzád,
felkelek, és bemászok… én boldog akarok lenni… Azt
akarom, hogy az én kicsi bogaram legyél… – Jaj, doktor úr,
könyörgöm, menjen el… – próbálta Anna jobb belátásra
téríteni a részeg orvost és becsukta az ablakát.
A szomszédos orvosi lakásokból két orvoskollégája
elvezette az erősködő Bártfai doktort. Annának kellemetlen
volt a cirkusz. Bántotta, hogy mindig történik valami, ami
szárnyra kap, és holnap már úgy terjed el, hogy az orvos nem
bemászni akart, hanem kifelé tartott.
Kérte Évát, hívja fel Uglyait, és jelezze neki, hogy beteg,
megoperálták, biztosan jól esne a szegény lánynak – mármint
Annának –, ha meglátogatná a szálláson. Mivel nem ismerte a
fiú döntésének igazi rugóit, abban bízott, hogy utolsó
találkozásuk óta elgondolkodott és esetleg folytatódhat
mindaz, ami olyan szívgyötrően félbeszakadt.
Másnap munka után megjelent. Anna melegítőben ment ki
a klubszobába. Egy órát beszélgettek. De érezte, ez az Uglyai
már nem az az Uglyai, aki olyan szép szavakat mondott és
olyan édesen csókolta. Udvariasságból látogatta meg,
szemernyi szándék nem volt benne, hogy bármit is folytasson,
vagy újra kezdjen. Ezzel elvesztette maradék fényét is. Egy
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fontoskodó, távoli, semmitmondó pasi lett. Anna
megnyugodva búcsúzott tőle; egyben azzal a megerősödő
hittel, hogy azért is, bármi áron mérnök lesz a férje. Nem adja
fel elképzelését senki kedvéért, és semmi áron.
Bártfai botrányát a kórház vezetése kivizsgálta, és
figyelmeztetésben részesítette. A pletykálók száján megint
Anna lett a vétkes, mert mutogatja magát, riszál, és alig várja,
hogy valamelyik orvos rámásszon. Egyesek biztosan tudták,
hogy az orvos pénzeli, és nincs egyedül, mert mások azt
hallották, hogy Anna egy főorvost is boldogít. Miből telne
különben neki a cifrálkodásra?
Huszonharmadik születésnap

Önkábító pillanatai nem tartottak sokáig, helyükön
bizonytalanság támadt, és nehéz volt olyan gondolatra lelni,
ami bíztatta volna. Közeledett a huszonharmadik
születésnapja. A névnapjával nem törődött, az sokaké volt, a
születésnapja csak az övé. Abban titkot érzett. Talán azért is,
mert apja az egész családban csak az ő születésnapját tartotta
számon.
Néha az a képtelenség jutott eszébe, hogy ő tudat alatt
szerelmes az apjába, azért nem tud testileg megnyílni egyetlen
férfinak sem. Ő az apjáé, ahogyan az akarata is. Félt ettől a
gondolattól és gyűlölte, valahogy mégis büszke volt rá. Ez
hitette el vele újra meg újra, hogy ő más, mint a többiek, ezért
is tarthat számot egy elképzelése szerinti életre.
Ismét dolgozott, és esténként, mikor lefeküdt, azzal altatta
el magát, hogy vele a születésnapján történik valami, ami
meghatározza az életét. Újra és újra erre gondolt, ebbe
lopózott a félelem elől, hogy végül is nem kell senkinek.
Október 25-én, szombaton délutánra ment, akárcsak a nála
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két évvel idősebb Kozák Ilona, aki a kórház koraszülött
osztályán dolgozott. Egy helyen laktak évek óta, de Anna csak
akkor kedvelte meg, amikor kiderült, hogy ő is a Földes
gimnázium tanulója. Szintén harmadikos volt, de másik
osztályba járt.
Néhányszor együtt szórakoztak. Anna tavasz óta este félt
egyedül az utcán. Miközben a kórházból a nővérszállásra
tartottak, megemlítette a lánynak, hogy azon a napon
huszonhárom éves. A kutya sem köszöntötte. Szeretné
megünnepelni magát. Ugorjanak be a Katowicébe, meghívja
egy italra. Lassan elmúlt az ünnepinek vélt nap, és nem
történt semmi. Bízott benne, még adhat a sorsnak egy esélyt,
hogy ez a nap emlékezetes legyen.
Zsúfolásig volt a helyiség. Pincér hódolója szerzett nekik
asztalt. Anna két konyakot kért. – Találtál már magadnak
mérnököt? – kérdezte Ilona. Anna mániájáról tudtak a
nővérek; nemcsak azok, akik a szálláson laktak, hanem a
kórházbéliek is. Egyesek megmosolyogták, mások viszont
egyetértettek vele, hiszen nem akármilyen lány, joggal
remélheti, hogy valakinek mégis megakad a szeme rajta.
Anna hátravetett fejjel felnevetett. Nem a kérdésen, hanem
csak úgy: boldog akart lenni, vagy ha nem megy, legalább
annak látszani. – Ami késik, nem múlik – mondta. – Hány
ilyen fiúd volt már az egyetemről, meg tudtommal végzett
srácok is, de egy sem vett komolyan. – Ez ebben a formában
nem igaz. – Miért, megkérte egy is a kezed? – Volt olyan, aki
megkérte. – És aztán elvett? – Azért, mert valaki mérnök, még
más követelménynek is meg kell felelnie… – Hülyeség, hidd
el, hogy hülyeség. Te annyira jó csaj vagy, de csóringer és… és
tudod, egy mérnök minimum tanárnőt akar, szóval olyat, aki
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neki szellemiekben is társ… – Butaság! Nem a diploma tesz
társsá, hanem ami benned lakik… és persze a szerelem… Én
hiszek a szerelemben, és csak szerelemből megyek férjhez… –
Akkor igyunk erre, és arra, hogy még és már 23 éves vagy… –
A legszebb kor egy nő életében… Te huszonöt vagy, és a
szemed sem rebben… – Mert van egy stabil fiúm, aki el fog
venni… – Ica, az életben semmi nincs, ami stabil lenne…
illetve ami mégis, az a hit, hogy az életedet te irányítod… Ha
nem hiszed, olvasd el a Vörös és fekete című regényt… Abból
megtudhatod. Az a Julien Sorel, akiről a könyv szól,
megerősített ebben… Én tudom, hogy ez stabil bennem, a
többi majd jön vele…
Odébb három fiatalember üldögélt: Deli István, ifj. Fedor
József és a 25 éves Kern Ferenc mérnök. Időnként együtt
mentek el szórakozni. Nézegették a vendégeket. A nők
kísérővel jöttek, ezért csak reménykedtek, hogy a közeli
szállásról feltűnik néhány nővér. De úgy látszott, ezen az
estén nem lesz szerencséjük: elmúlt tíz óra, és facér nő nem
akadt.
Éppen fizetni akartak, amikor belépett az alacsony,
jelentéktelen külsejű Kozák Ilona, és a férfiak figyelmét
mindenütt rögtön felkeltő magas, lenge Labancz Anna.
Kern még sose látta. Tetszett neki is. Barátai túl jó nőnek
találták ahhoz, hogy felkérjék. A sötét hajú, megnyerő arcú,
Annával azonos magasságú Kern Ferenc úgy gondolta,
megismerkedik a lánnyal. Felkérte táncolni. Beszélgettek.
Anna megemlítette, hogy mostanáig dolgozott, és csak azért
nézett be a kolléganőjével, hogy születésnapján felköszöntse
önmagát. – Ma van a születésnapja? Gratulálok – mondta
Kern és kezet csókolt.
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Tetszett a lány természetes kedvessége és könnyed, szinte
táncosnői mozgása. – Remekül táncol – mondta. – Maga is –
mosolygott Anna, és kivilágosodott az arca, a terem, és valami
Kern Ferencben. A lány elmondta, hogy a megyei kórházban
dolgozik, ápolónő, örömmel végzi a munkáját, mindig más
embereket ismer meg, sok köztük az idős, elesett, és néha
akkora öröm reményt önteni beléjük. – Ők már tudják, amit
mi, fiatalok szintén, csak szerencsére nem hisszük el, hogy
egyszer majd meg kell halni. Ezt én tizenhárom éves korom
óta tudom, amikor megláttam makk-egészséges édesapámat
holtan. – Baleset? – Igen, balesetet szenvedett… láttam
feküdni a kocsiderékban, utána pedig a koporsóban, és
hirtelen elgyengültem, kiszaladt alólam a föld, és belém
hasított, hogy egyszer majd én is így fekszem kiterítve, és
visszaadnak az anyaföldnek… – Ezek nem éppen születésnapi
gondolatok – mondta a férfi, és érdekesnek, eredetinek találta
a lányt. – Amit pontosan tudunk, és amit elfogadunk, mert
úgyis elkerülhetetlen, az már nem akadályoz bennünket a
ritkán kiérdemelt boldog pillanatok élvezetében… – tette még
hozzá.
Kern eltűnődve vezette az asztalához Annát. Szünet után
ismét felkérte. Ő is mesélt magáról, mert jó volt ennek a
villogó tekintetű, okosan figyelő lánynak beszélni. Elmondta,
hogy földmérő mérnök, tavaly diplomázott, a Megyei
Földhivatalnál dolgozik, de eredetibb munkára és
munkakörre vágyik, olyanra, ahol alkotó tevékenységet
végezhet.
Aztán azt kérdezte a gyönyörű mosolyú lánytól, hogy
volna-e kedve találkozni vele. – Mit javasol, legyen? – Örülnék
neki. Mondjuk holnap délután ötkor a Pálma presszóban? –
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Szabad kitérni isten rendelése elől? – nevetett Anna. Még
táncoltak egy számot, s amikor Kern az asztalhoz vezette,
Anna szoprán énekhangján halkan a világháborús sláger
híres-fájdalmas sorát dúdolta: – Várj reám, s én megjövök, ha
te vársz nagyon. – Köszönöm, szerbusz, szép álmokat –
mondta Kern.
Mindig van remény?

Igen, tudta előre, hogy születésnapi ajándékot kap. És
megkapta. Fogmosás után a tükörben nézte magát. Elégedett
volt huszonhárom éves arcával. És tudta, minden sikerülni
fog. Talált egy férfit, akiben egyszerre van jelen a komolyság,
és a kedvesség. Aki neki van kijelölve, mert akarja, mint még
soha, hogy így legyen. Tudta, hogy áltatja magát, de szüksége
volt rá, hogy ne sírva feküdjék le. Aztán arra gondolt: valaki
mégis akadt, aki felköszöntötte, és vágyhat-e ő többre.
Október 26-án vasárnap délelőtt dolgozott. Tíz tájban az
ügyeletes nővérszobában megjelent egy elveszettnek hitt, de a
hodály körül őgyelgő bárány: Lázár József. Annának még
dolga volt, ezért arra kérte, türelmesen várjon, amíg ráér vagy
jöjjön vissza később. Lázár a várakozást választotta. A lány fél
tizenkettőkor huppant le a székre.
Lázár mesélt gyöngyösi munkájáról, de igazán nem ezért
kereste Annát, hanem hogy beszámoljon nagy hódításáról:
összeismerkedett egy gyöngyösi lánnyal, bizonyos Szepesi
Rozáliával. Hangsúlyozta, hogy komoly érzelmi szálak fűzik a
hajadonhoz. Arról már nem beszélt, hogy a lányt is komoly
érzelmi szálak fűzik-e hozzá, és mire jutott vele.
Ezt ecsetelgetni azért is elfelejtette, mert inkább csak ő
rajongott. Aztán ejtett néhány szót a munkahelyéről, ahol
rosszul érezte magát, azt tervezte, ha letelik a gyakornoki év,
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visszajön Miskolcra. Érdeklődött Anna személyes sorsa és
főként érzelmi élete iránt. – Hallottam, hogy volt egy mérnök
barátod, de aztán szétmentetek… – Nem mindegy neked,
Jóska? Mi három éve egyszer megpróbáltuk, de nem értettük
meg egymást, illetve te nem értettél meg és nem is értékeltél.
Elfelejtettem. Kár ezt felemlegetni… – Anna, én még mindig
szeretlek… – Neked ott van a Rozáliád. – Rozália nem olyan,
mint te. – Nincs keze, lába, feje? – Ne hülyéskedj, benned van
valami, amit nem tudok elfelejteni… – Pedig időszerű volna.
A mi utunk végképp szétvált, az ügyeim remekül alakulnak,
nincs igényem a múltidézésre. – Te már teljesen elfelejtetted,
ami köztünk történt? – Igyekeztem, mivel nem nevezhető a
legkellemesebb emléknek… Én féltékeny típus vagyok. Te
pedig egyenesen korlátokat állító. Aki veled él, annak el kell
fogadnia az előírásaidat. De az ilyesmihez kevés nőnek fűlik a
foga.
Lázár nagyokat sóhajtott, ami nem éppen arról
tanúskodott, hogy a Szepesi Rózához fűződő komoly érzelmi
szálak a boldogság mézében áznak. – Nem tudom, mondtame már, hogy az öcsémet is felvették a műszaki egyetemre?
Nála vagyok látogatóban. – Ez nagyszerű, de lassan be kell
fejeznünk a beszélgetést. Az orvos nem örül, ha
magánvendéget fogadunk ügyelet alatt. – Anna, jövő hét
végén lesz a gólyabál… Gyere el velem. – Szepesi Róza
biztosan szívesen mulatna veled. – Megalszom az öcsémnél…
De ha gondolod, kiveszek egy szállodai szobát és a bál után
oda megyünk… – Én veled nem megyek se bálba, se szállodai
szobába, se sehova… – Te nekem még tartozol egy éjszakával.
Anna felállt: – Mennem kell a betegekhez. – Nem hallottad,
mit mondtam? – Senkinek nem tartozom semmivel…
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különösen neked nem. Azért, hogy felbosszants, kár itt
sündörögnöd. Ég veled – mondta Anna és elsietett. Lázár ezt
az egész beszélgetést másként tervezte el magában, és más
eredményre számított.
Kern időben érkezett a Pálmához, de a presszóban nem
volt szabad asztal. Mivel a lány azt mondta, busszal érkezik,
és a Szemere utcánál száll le, úgy döntött, a megállóban várja.
Anna pontos akart lenni. Már korábban bement, sétált
egyet, hogy időben érkezzék. Közben összefutott Varga
Sándorral, aki ismét felfedezte, hogy Anna még mindig
gyönyörű és jó volna egyszer találkozni. A lány azt mondta,
igen, persze, majd egyszer, valamikor.
A presszóban nem találta Kernt. Várt öt percet, de a fiú
nem jött. Máskor dühöngött volna. Most csak legyintett: nem
ő a fontos, hanem az álom, amely él és működteti benne az
akaratot.
Kernt bosszantotta, hogy a lány átverte. Hívta a kórházat,
de közölték, hogy délelőttös volt. Egy hét múlva Anna az
egyetemi gólyabálra ment. Igyekezett a legjobb formáját
hozni. Vele tartott munkatársa, a 19 éves Czakó Mária, akinek
nőismerőse a Dominó presszóban dolgozott. Mivel nem volt
egy fillérje sem, Mari a barátnőtől akart kölcsönkérni. Kern
Ferenc a presszóban ismerőseivel beszélgetett. – Ni csak, itt
van az unokabátyám – derült fel Mari arca. – Melyik az? – és a
lány a Katowicében Anna által egy hete megismert fiúra
mutatott, aki elfelejtett megjelenni a randevún. Kern, amint
meglátta őket, felugrott, és hozzájuk ment. Mária megpuszilta
és be akarta mutatni Annát, de Kern mosolygott, hogy ismerik
egymást.
Fájlalta, hogy a lány nem jött, pedig negyedórát várt rá a
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buszmegállóban. Anna nevetett. – Én pedig itt a presszó előtt,
mert nem az a fontos, hogy az ember merről jön, hanem hogy
időben
érkezzék.
Ha
tartottad
volna
magad
a
megállapodáshoz, most velem jöhetnél az egyetem
gólyabáljára. – Szívesen mennék, de nem úgy vagyok öltözve.
Mikor érsz rá legközelebb? – Komolyan akarod, hogy legyen
legközelebb? – A legkomolyabban. – Csütörtökön este
kilenckor a Szemere utcai buszmegállóban. De nem érkezem
semerről, hanem ott leszek – mondta nevetve. – Én is
pontosan ott leszek.
Kernnek tetszett, hogy Anna nem tett szemrehányást, nem
magyarázkodott és nem kért magyarázatot. És még szebbnek
látta, mint első alkalommal.
Ez a fiú a sorsa

Anna a véletlen találkozásban elrendelést látott. És úgy
készült, hogy nem készült, mert hinni akart abban, hogy ez a
fiú a sorsa. Már csak az volt hátra, hogy a hite valósággá
váljék.
A gimiből jött. Az Anna presszóba ültek be. – Sokat
gondoltam rád – mondta a fiú. – És mire jutottál? – nevetett a
lány. – Hogy rendelek két fél konyakot. – De csak akkor, ha a
magam részét én fizethetem. – Majd szólok, ha erre
rászorulok.
Nevettek. – Bosszankodtam múltkor, amikor elkerültük
egymást – mondta Kern. – Lehet, hogy ez a megfogalmazás
nem pontos. Akkor még nem is tudtuk, hogy elkerültük
egymást, inkább gondolhattál arra, hogy na, ez a beképzelt
csaj nem tolta ide a képét, mert azt hiszi magáról, hogy
ellenállhatatlan és rögtön ágyba akarják vinni. Ha nem ez
utóbbiról van szó, borzasztóan elkeserítesz – mosolygott
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ironikusan Anna.
Ittak a sikerült találkozásra. – Igen, azt hittem, hogy nem
jöttél el. – Feri, lehet neked ellenállni? – Eddigi tapasztalataim
szerint: lehet. Igaz, olyan sok alkalmat nem adtam rá. – Vagyis
egy nagyon megbízható, nagyon komoly, nagyon megfontolt
úriemberrel ülök egy asztalnál – kacarászott Anna. – Te nőben
sokkal jobb vagy, mint én férfiban. – Ha számít neked valamit
a véleményem, akkor csak annyit mondhatok a vigasztalás
minden szándéka nélkül, hogy te egy aranyos fiú vagy… sőt,
annál is több, és ezt tudod is magadról, csak ügyesen leplezed.
– Neked már sokan csapták a szelet. – Ez állító mondatban
feltett keresztkérdés?
Ráhangolódtak egymás stílusára. Ferencnek tetszett, hogy
Anna minden mondatában van egy csipetnyi inkább édes,
mint csípős pikírtség, Annának pedig a fiú józansága, de azt is
mondhatni: félszeg kedvessége. Az, ahogyan bevallotta, hogy
nem érzi magát hódítónak, aki elvárja, hogy minden nő a
bugyiját otthon felejtve találkozzék vele.
Kern nagyot sóhajtott. – Jaj, mi nyomja a kicsi szíved? –
kérdezte a lány és megsimogatta a fiú kézfejét. – Anyukának
mindent elmondhatsz, tud titkot tartani, és van nála batiszt
zsebkendő, hogy leitassa a könnyeket. – Tudod, régóta
keresek egy olyan lányt, aki csinos és ennek ellenére nem hiszi
azt, hogy a férfiak azért vannak a világon, hogy az ujjai köré
csavarja őket. – Ez bizony fárasztó tevékenység lehet
számodra. És apropó: én azért ülök itt, mert elképzelhetően
megfelelek a fenti kövelménynek? – Tudod, Anna, én az a
típus vagyok, aki szeret mindent előre tisztázni… – Abban a
tudatban, hogy mindent nem lehet előre tisztázni – vetette
közbe a lány. – Szóval tavaly befejeztem az egyetemen… Ez a
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gyakorlati évem. Még sokat kell tanulnom. És anyagilag is
össze kell szednem egy kicsit magamat… – Vagyis? – Vagyis
anyagilag még nem volna megalapozott részemről egy
házasság. – Őszintén sajnálom. Akkor mégis én fizetem a
konyakomat, vagy ha akarod, a tiédet is, és a kórházban
bármikor elérsz. Jelentkezz majd, ha már úgy érzed, hogy
anyagilag rendezett helyzetbe kerültél, és mehetek a
kölcsönzőbe a mennyasszonyi ruháért. – Anna komoly
ábrázattal felállt, és kezet nyújtott Kernnek, aki elképedten
szintén felállt. Annából kirobbant a nevetés. Úgy kacagott,
hogy ez a bohókás jókedv Ferire is átragadt, miközben
fogalma sem volt, hogy mi olyan mulatságos az egészben.
Amikor Anna kicsit lehiggadt, megkérdezte: – Mondd,
tulajdonképpen min szórakoztunk ilyen jól? – Anna a kérdést
is mulatságosnak érezte, de azt még inkább, amilyen
hangsúllyal Kern megfogalmazta. Ismét kirobbant belőle a
nevetés. És Kern boldogan vele nevetett. Mert maga is érezte,
hogy tulajdonképpen nevetni való, amit elmondott, hiszen a
lány akár azt is megkérdezhette volna, hogy akkor mi a
francnak ülünk itt.
De nem kérdezett ilyet, csak villogó szemmel és a legszebb
mosolyával azt mondta: – Ez részedről okos döntés, de
minden döntést megkérdőjelez az élet, ezért másnap újabb
döntést kell hozni, és ez így van szerintem mindenki
életében… Mert akkor is döntünk, amikor nem tudjuk, hogy
döntöttünk. Kern úr, döntését tudomásul vettem, ön nem
nősül. Ön csak… tényleg te akkor mit is akarsz
tulajdonképpen? – és Anna ismét nevetett.
Mindenki őket nézte. Többen a lánnyal nevettek, bár nem
tudták, miről folyik a disputa. De ez a szívfacsaróan szép lány
252

olyan kedves látványossággal nevetett, hogy nem lehetett nem
csatlakozni hozzá. – Te mindig ilyen vidám vagy? – kérdezte
Kern. – Nem, egyáltalán nem, sőt, alapvetően búskomor típus
vagyok, de te feldobtál. – Érdekes, amit az imént mondtál. –
Melyik iménti érdekes megfogalmazásomról van szó? –
Hülyeség volt, hogy rögtön azzal kezdtem, még nem akarok
nősülni. – Képzeld, hogy elkeseredtél volna, ha azt mondom,
hogy én meg még nem akarok férjhez menni… Tényleg nem
akartam eddig, amíg meg nem ismertelek – és már megint
bugyborékolt belőle a nevetés.
Kern elkísérte a szállásig: – Hívhatlak? Jó volna találkozni,
elmenni szórakozni, együtt lenni. – Hívj, és a sors döntéseit
bízzuk istenre, aki okosabb nálunk, mélyebben a szívünkbe
lát, mint mi magunk.
Anna november 7-e alkalmából 300 forint jutalomban
részesült. Az alapfizetése 1350 forint volt, amihez havonta
általában 150 forint éjjeli és túlóra pótlékot kapott.
Helyettesítésként is összejött valamennyi. És volt olyan
hónap, hogy háromszáz forint borravalót tett el. Minden
fillérnek örült. Már a karácsonyra gondolva édesanyjának
vásárolt 700 forintért új függönyöket az új bútorához.
A KST-ben is gyűjtötte a pénzt, elhatározta, ha megkapja,
arany nyakláncot és köves gyűrűt vesz magának. És egy
irhabundára is nagyon vágyott. Ha a városban járt, nézegette,
melyik tetszik neki és melyikre telik a pénzéből. Ha bármit
venni akart, többször végigjárta az üzleteket. Megfogta,
forgatta, nézegette a kiszemelt holmit. Csak többszöri
nekikészülődés után vette meg, hogy biztosan szép és jó
legyen, mégis a legkedvezőbb áron.
Kern hívta, szinte minden nap. És rendszeresen
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találkoztak. Délelőttös héten négyszer, olykor ötször.
Presszókban ültek, elmentek a Vadászkürt étterembe, vagy
Lillafüredre a Palotába, máskor a Kossuth Fehér-termébe, a
Katowicébe, sokszor moziba. Kern kijárt a nővérszállásra is, a
klubszobában beszélgettek.
Csörsz Icának, aki férjhez ment és Sajószentpéteriben
lakott, gyereke született. Mivel korábban a nővérszállón
szobatársak voltak és jól összebarátkoztak, Ica meghívta, hogy
ugorjon ki hozzá, nézze meg a babát. Megkérdezte Ferit,
volna-e kedve vele kimenni. A fiú vállalkozott a babanézésre.
Komoly ez az udvarlás?

Ica megörült Annának, annak pedig különösen, hogy egy
olyan komoly és helyes fiú kísérte ki, mint Kern. Már hallott
egykori szobatársa új kapcsolatáról, tudta, a fiú, miként a
régebbiek, mérnök, vagyis Anna nem adja fel. Őszintén
irigyelte.
Ica nem éppen tapintatosan megkérdezte: – Na, és komolye az udvarlás? Lesz belőle házasság? – Ezt tőlem vagy Feritől
kérdezed? – mosolygott Anna. – Mindkettőtöktől. – Akkor
először én válaszolok – nevetett Anna. – Amint látod, az
udvarlás komoly, sőt, az udvarló is, és az is, aki az udvarlást
fogadja. Ezt értsd úgy, hogy kölcsönös. Én mindent megteszek
Feri kedvéért, hogy elfogadható legyek. Ő mindent megtesz a
kedvemért, hogy elfogadható legyen. Ha egyszer Feri megkéri
a kezem, megadja a jogot, hogy én is megkérjem az övét. Mi a
kölcsönös kézmegkérés hívei vagyunk. Minderre a házasság
csak ráadás. Fontosabb, hogy lássuk, méltók vagyunk-e
egymásra. Feri, most te jössz – kuncogott Anna, mert Kern
csodálattal nézett rá. Igen, ebben a lányban van valami a
szépségén túl, ami megbabonázza, egyszersmind –
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visszatartja.
Feri soha nem tudta megállni, hogy ne nevessen Annával.
Játék és játékos felelősség-elhárítás volt ebben; titok, amit nem
volt szabad megfejteni. – Olyan jól összefoglaltál mindent,
hogy én egy csókkal fejezem ki a mondandómat.
Két órát voltak Icánál, aki elcsodálkozott Anna válaszán.
Nem tudta, mitől okosodott így meg. Pedig egyszerű volt a
magyarázat: aki szüntelen okos emberek társaságában van,
szellemileg delejeződik.
December 2-án Kiss Szabolcs ismét bekerült az osztályra.
Újabb, korrekciós műtétet végeztek rajta. Anna kedves volt
hozzá, de a múltról nem beszélt vele. Az elmúlt, a fájdalmát is
elmosta az az új érzés, amely kitöltötte a lelkét, amelyhez
viszont Kiss Szabolcsnak semmi köze. Anna nem is beszélt
róla.
Szabolcs érezte, a lánynak már nincs rá olyan lelki igénye,
mint a nyáron, ezért nem erőltette a társalgást. December 11én távozott a kórházból. Örült, hogy Anna vidám. Sejtette, új
boldogítója támadt, de nem faggatta. Kellemes karácsonyt
kívánt, és boldog életet: – Azt hiszem, ha valaki, te
megérdemled – mondta és megpuszilta.
Anna mosolygott: – Néha én is ezt gondolom, de olykor
egyesek nem veszik figyelembe az érdemet, vagy másfajtára
vágynak… Vigyázz magadra, Szabolcs, és bármi problémád
van, hívj, ha tudok, örömmel segítek.
Ismét változatos lett az élete. Sok helyre jártak,
szórakoztak, beszélgettek. Azt szerette legjobban, ha Kern a
barátai közé vitte. Vigyázott, hogy ne legyen központ, és
mindenki lássa: ő kizárólag Kernhez tartozik.
A fiú kérte, készíttessen magáról új fényképet. Ő is adott
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Annának, amit a lány ágya falvédőjének léckerete alá szorított.
Fekve is látta, és felébredve az első pillantása rá esett. Nem
határoztak el semmit, nem döntöttek semmiben, csak
szerették egymást. Kern úgy viselkedett, mint kezdetben
Uglyai: nem fogdosta, és nem erőltetette a testi érintkezést.
Boldogan fogta Feri kezét, örömmel vette, ha valahova kéz a
kézben léptek be.
Évával ritkábban találkozott, minden szabad idejét
lefoglalta a tanulás, a munka és az új érzelem. Mert szerelmes
volt. Úgy érezte: halálosan. De visszafogta magát. A csókban
is óvatos lett. Csak Évának vallotta be, hogy kívánja a fiút, és
biztos benne, ha Feri megtenné a döntő lépést, elsodorná
magával. – Ezeknél az értelmiségieknél sose lehet tudni,
egyszer-kétszer már kutyául ráfáztál. Vigyázz, figyelj, és légy
mindig éber – intette Éva, akinek január 7-re, szerdára már ki
volt tűzve az esküvője. Barátnőjét kérte fel egyik tanúnak.
Anna örömmel igent mondott. Éva javasolta, látogassa meg
Ferivel, szeretné megismerni.
December 12-én Feri munka után kiment a nővérszállásra.
A klubszobában beszélgettek. Éva már összeköltözött
eljövendő férjével, a közelben lakott. Anna megkérdezte,
volna-e kedve felugrani vele legkedvesebb barátnőjéhez. –
Veled bármikor, bárhova – mondta Feri, és ezzel boldoggá
tette. – Rögtön felhívom, hogy jó-e most nekik.
A portásfülkéből telefonált. Este tizenegyig beszélgettek,
iszogattak. És rengeteget nevettek. Anna ilyen feloldottnak
még soha nem látta a fiút. A konyhában a két lány szendvicset
készített: – Látod, erre a srácra érdemes volt várni – mondta
Éva. – Ez szeret téged, és komolyan szeret. Ahogy rád néz,
megfogja a kezed, ahogy magához ölel. Én meg tudom
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állapítani. Benne biztos lehetsz. – Anna mosolygott, hiszen
hallott ilyet Évától már máskor és mással kapcsolatban is, de
ebből is érezte: ő a legigazabb barátnője.
December 14-én moziba mentek, utána még beültek a
Pálmába. Kern megkérdezte, hogy a kórházban a fiatalabb
orvosok szoktak-e neki ajánlatot tenni. Anna nevetett: –
Tudod, ezt a férfiak már csak rutinból is megteszik, de az
ilyesmin csak nevetek. Amikor ősszel vakbéllel megoperáltak,
utána az orvos szívesen megszemlézett, hogy minden
rendben van-e velem. De megnyugtattam, hogy igen. Tudod,
még nem volt rá eset, hogy egy orvos igazán komolyan vett
volna egy ápolónőt, tehát tervei is lettek volna vele. Azon
kívül a kórház vezetése se nézi jó szemmel az ilyen
kapcsolatokat. És én nem is vágyom ilyesmire.
Megfogta a fiú kezét, és az arcához szorította: – És ott a te
munkahelyeden vannak csinos lányok? – Csinos fiatal lányok
mindenütt vannak, de én nem az a típus vagyok, aki kalandok
után rohangál. – Pedig egy férfinak ki kell élnie magát, hogy
utána már csak a felesége szoknyáján üljön – nevetett Anna. –
És neked volt már fiú az életedben? – Nem, nem volt. Nem
azért, mert szüzességi fogadalmat tettem és szüntelenül
összeszorított combbal járok. Ahhoz nekem szerelem kell,
nagy és tiszta szerelem. Ilyen pedig eddig elkerült. – És ha
mégsem? – Lehet, hogy te többet tudsz, mint én? – A saját
érzéseimet illetően biztosan. – És mit kívánsz cserébe, hogy
beavass az érzéseidbe? – Őszinteséget. – Az őszinteség rám
van írva. Ha tudsz az arcomban olvasni, akkor többet látsz,
mint amennyit elmondhatnék. – Anna, én nagyon szeretlek, és
akit nagyon szeretek, azt nagyon tisztelem, azt nem akarom a
szenvedélyeim játékszerévé tenni. – És ha a játékszer azt
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szeretné, hogy egy kicsit azért játssz vele? Például csókold
meg?
Kern megcsókolta.
Csak együtt legyünk

December 15-én az Avasban voltak. December 18-án a
nővérotthonban találkoztak. Feri érdeklődött, hogy Anna hol
szilveszterezik. – Vagy ott, ahol te, vagy itt ülök a tévé előtt,
esetleg műszakot vállalok. – És ha együtt szilvesztereznénk? –
Nekem mindegy, hogy ezt te hol látod jónak, csak egy a
fontos, hogy együtt legyünk. Ha együtt szilveszterezünk,
nekem már jól fejeződik be az óév, és jól kezdődik az 1970-es
újév. – Én ugyanígy gondolom. – Nagyobb ajándékot nem
adhatsz nekem.
Huszadikán moziban voltak. Másnap ötre Kern a
nővérszállásra ment, és kéz a kézben sétáltak át Éváékhoz.
Még jobban érezték magukat, mint első alkalommal. Éva Ferit
is meghívta az esküvőre: – Hátha kedvet kaptok hozzá –
mondta nevetve. – Kedvünk van, igaz, Anna, csak még
lakásunk nincs. – Eddig ilyet nem mondott Feri, de a lány
óvatos volt: érte már őt néhány nem várt csalódás, nem
mondott semmit, helyeslését mosollyal fejezte ki. Nem akarta,
hogy Kern egy pillanatig is kötelességének érezze a
leánykérést. Az csupán lehetőség volt, óriási lehetőség
mindkettőjük számára, és mindkettőjük döntése. Anna éjfél
után, amikor hazaért, csupa nagybetűkkel írta be naplójába:
FERKÓVAL VOLTAM. MERT VELE: ISTENI VOLT!
December 23-án várta Feri telefonját, de nem jelentkezett.
Szíve összeszorult. Lehet, hogy megint és ismét kevésnek
bizonyul? De miért, de mitől? Feldúltan járt az osztályon.
Nem tudott uralkodni magán. Végül lerogyott az ügyeletesi
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nővérszobában az asztal mellé és zokogott. Érezte, ha most ez
a fiú is szó nélkül elhagyja, nem lesz többé képes felépíteni
magában a hitet, hogy érdemes kitartani. Hol volt egész nap?
Mit csinált? Lehet, hogy mégis van valaki, aki több nála? Mint
ahogy végül Szabolcs megvallotta, hogy Uglyai is azért
maradt el, mert egy diplomás csúfság mégiscsak diplomás
csúfság.
Este kilenckor
megszólalt
a
telefon. Szólt
a
segédápolónőnek, hogy vegye fel, őt úgysem keresi senki. –
Téged keresnek, Anikám, – Ki keres? – Férfihang. – Tessék! –
szólt bele kiábrándultan Anna a készülékbe. És Kern volt. –
Csak most tudtalak hívni, Attila bátyámék lefoglaltak. – Anna
nagyot nyelt, és nem hisztériázott, nem kérte számon, de nem
is örvendezett, csendesen csak annyit mondott: – Gondoltam,
hogy fontos elfoglaltságod van, különben hívtál volna.
Bevallom, vártam a telefonod. Szenteste, sajnos, dolgozom.
Illetve már délután kettőtől másnap hatig. És karácsony első
napján is este tízig. Ez az ára, hogy szilveszterkor szabad
lehessek. Én szabad leszek. És te? – Tudod, hogy mindig rád
gondolok.
Anna ebben a pillanatban nem volt olyan nagyon biztos
ebben. – Anna, 25-én este tízkor kint leszek a szálláson. Nem
múlhat el úgy a karácsony, hogy ne lássuk egymást. Majd
holnap hívlak. És tudod, mindketten ugyanazt akarjuk.
Végül is nem csalódott Feriben – akkorát. De mentette,
hiszen ha beleragad a fiú lelkébe, akkor előbb-utóbb kitépi
magából, mint kóbor eb a farkába csimpaszkodó bogáncsot.
Nem beszéltek arról, hogy megajándékozzák egymást.
Mégis úgy döntött, másnap délelőtt vesz egy inget, mert ha a
fiú meglepné valami aprósággal, kínos volna, hogy ő nem
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gondolt rá.
Hosszú járkálás és vergődés után kétszázhúsz forintért vett
egy szép világoskék inget. Közben arra gondolt, hogy milyen
messze van még a másnap este.
Remélte, hogy délután jelentkezik. De úgy látszik, sok
dolga van. Illetve arra hivatkozik. Fájt Annának, hogy máris
hanyagolja, és csak hétköznapi kis barátnőnek kell, az
ünnepekben nincs helye. Most mégis könnyebb volt, mert
másnapra biztosra ígérte a látogatását.
Este hat előtt végigjárta a kórtermeket. Aki csak tudott,
hazament, mert a karácsony mindenkinek a legfontosabb.
Csak neki kell ezen az estén is itt rostokolnia. Amikor belépett
a nővérszobába, Feri ült az asztalnál. Akkorát dobbant a szíve!
Nem tudott uralkodni magán. Sikoltva ugrott hozzá, magához
szorította, és összekönnyezte a nyakát, az arcát. –
Mindenképpen látni akartalak szentestén, megmondtam
otthon, hogy később készüljön el a vacsora. És hoztam neked
valamit. – Díszes papírba csomagolt ajándékot adott át. – Ezt
én kapom? – kérdezte Anna. – Te kapod, a szerelmem.
Kibontotta a csomagot. Lila gyapjúpulóver volt benne.
Könnyes meghatottsággal ölelte át Feri nyakát és csókolgatta
az arcát, a száját. – Nagyon kedves vagy, nagyon édes, és úgy
meghat, hogy gondoltál rám.
Fiútól még soha nem kapott karácsonyi ajándékot. De
tulajdonképpen mástól sem.
Egy órán át beszélgettek. A kórház kijáratáig kísérte a
fiúját, hogy addig is együtt legyenek. Csókkal búcsúztak el, és
kívántak egymásnak boldog karácsonyt.
Másnap Feri a szemészet épületének ajtajában várta. Anna
belecsimpaszkodott, úgy mentek a nővérszállásra. Feri leült a
260

társalgóban, Anna pedig beszaladt a szobájába, kihozta az
ajándékát és átadta. Kern nem mondta, hogy miért költött,
hiszen érezte, ezzel megbántaná a lányt, aki a szép szavakon
túl tettel bizonyította, hogy gondolt rá.
Feri éjfélkor azzal búcsúzott, hogy náluk szilvesztereznek,
de holnapután este hatra érte jön, mert a barátaival együtt a
lillafüredi Kisvadászban előszilvesztereznek. Anna repülni
tudott volna.
Kikísérte a buszmegállóba. Boldog csókkal búcsúztak.
Kovács Kati még nem aludt. Nem győzött neki rajongani,
mennyire szerelmes. Lekapta a szorító léc alól Feri fotóját, és
mint egy kamaszlány, összecsókolta.
Alig jött álom a szemére. Úgy érezte, most vele van isten,
elrendeződik az élete, végre olyan ember lesz, aki azért él,
hogy mások hasznára legyen, és közben megtalálja a rebbenő
boldogságot.
Csodásan sikerült az előszilveszter. A barátok kedvesek
voltak Annához. Nem tartották kevésnek, s ő sem önmagát.
Sok mindenről beszélgettek. Amiben tájékozatlan volt,
figyelmesen hallgatott. De kuka sem akart lenni. Ha volt
véleménye, elmondta. Humoros megjegyzései sikert arattak.
Másnap a Csendőr nősül című filmet nézték meg.
Önfeledten nevetett, hiszen keze Feri kezében volt, s időnként
egymásra pillantottak. Hazafelé Feri kijelentette, hogy ő nem
akar olyan béna férjjelölt lenni, mint a nősülő csendőr. – Senki
sem kívánja tőled. Én biztosan nem. – Hát igen, te jól megvagy
nélkülem… Ha éppen nem érek rá, valamelyik lánnyal
átugrasz a Katowicébe egy kicsit táncolni…
Elég, ha én féltékeny vagyok

Két héttel ezelőtt valóban átment Kovács Katival, de
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inkább csak zenét hallgattak, mint táncoltak. Nem látott ebben
semmi rosszat: – Nem kívánok mindig a lábaid előtt heverni,
az előbb-utóbb unalmas lenne mindkettőnk számára. És elég,
ha én féltékeny vagyok rád, szükségtelen, hogy te is az légy
rám, mert megrontja a kapcsolatunkat. – Ez eredeti
megközelítés – nevetett kényszeredetten Feri, és a szokottnál
hűvösebben búcsúzott.
Másnap felhívta az osztályon, és elnézést kért. Anna
nevetett: – Miért is? Te sose kérj tőlem elnézést, úgysem tudsz
megbántani, annál sokkal jobban szeretlek… Ha pedig néha
kicsit vitatkozunk, az nem jelent semmit, nem kell mindent
feltétlenül egyformán látnunk.
Azért jól esett neki Feri bűnbánása. A szeretetet érezte ki
belőle.
Szilveszter napján, szerdán dolgozott. Féltizenkettőkor
Kern kereste, de éppen nem volt az osztályon. Ideges lett,
amikor meghallotta, hogy a fiú hívta, hiszen megállapodtak,
hogy délután ötre érte jön. Csak nem akarja lemondani a
közös óév-búcsúztatót? El nem mozdult a telefon mellől,
remegő gyomorral várta, hogy megcsörrenjen. Fél egykor
jelentkezett ismét Kern, elmondta, hogy változott a terv.
Eredetileg úgy volt, hogy náluk jönnek össze, de kevés lett
volna a hely a barátok számára, ezért Fedor öcsiékhez
mennek.
Szerette volna megismerni Feri bátyját és szüleit, mert a
bemutatása felért volna egy kisebbfajta leánykéréssel, de így is
örült. Szobatársának, Kovács Katalinnak nem jött össze a
szilveszter, az utolsó pillanatban összeveszett a barátjával.
Megkérdezte, jöhet-e ő is. Kern már találkozott a helyes, jó
kedélyű asszisztensnővel, nem volt semmi kifogása, hiszen
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Deli Pista, Domonkos Gyuri lány nélkül érkezik.
Kati örült a lehetőségnek. Időben készülődni kezdtek.
Anna a sötétkék, fehér gombokkal díszített, fehér galléros
ruháját vette fel, azt, amelyiket a nővére esküvőjére
csináltatott. Karcsú volt, egyszerű és megejtően elegáns.
Otthon voltak Fedor szülei is. Isteni csülkös bablevest
ettek. Feri kedves volt, mint még soha. Éjfélkor a fiú átkarolta
a vállát, úgy hallgatták állva a himnuszt. Azután pezsgővel
koccintottak. Szájon csókolták egymást: – Ez a mi boldog
újévünk – mondta a fiú. – Legyen ez a boldogságunk éve,
éljen 1970! – nevetett Anna és ismét megcsókolta. Aztán
mindenki mindenkinek boldog újévet kívánt.
Feri hajnalban taxival hazavitte a két lányt. Kati előre
ment, hogy a szerelmes pár kedve szerint búcsúzhasson.
Anna köszönte élete legszebb, legteljesebb szilveszter
éjszakáját: – Még egyetlen szilveszterem sem volt ilyen szép. –
Én is csodásnak éreztem.
Megállapodtak, hogy Feri este telefonál.
Anna lefekvés előtt beleírta a naplójába: Fedor öcsiéknél
szilvesztereztünk. Nagyon-nagyon boldog voltam. Nagyon-nagyon
szeretem. Istenem, csak idén el ne hagyjon!
Fél kettőkor a portás telefonhoz hívta. Örült, hogy Feri
máris keresi, talán valami délutáni vagy esti programot ajánl.
Lázár József buzgott. Boldog újévet kívánt, és arra
emlékeztette Annát, hogy három évvel ezelőtt milyen
boldogok voltak. – Nem emlékszem a három évvel ezelőtti
dolgokra. Azóta sok idő múlt el. – És én még mindig
szerelemmel gondolok rád és vágyom utánad. – Mondani sok
mindent lehet, s azt is elsősorban Szepesi Rozáliának, így
kívánja az illem. – Hogy szilvesztereztél? – Most keltett fel a
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portás néni, reggel jöttem haza. – Az egyetemen voltál? – Én
már kiöregedtem az egyetemi bulikból. – És ilyen jól mulattál?
– Remélem te is. Jóska, legyen boldog éved. – Mondd, Anna,
meglátogathatnálak, ha már úgyis Miskolcon vagyok? –
Miattam ne fáradj. – Szóval nem látsz szívesen? – Jóska,
elmúltam 23 éves. Én se utazgatok Gyöngyösre, hogy
lássalak… Hagyjuk a múltat szépen betemetődni. Szia.
Bosszantotta Lázár ragaszkodása. – Ki keresett? – kérdezte
álmosan Kovács Kati. – Egy régi ismerős, aki azt hitte, örömet
szerez önmagának, ha nekem boldog újévet kíván. – Néha
kurva jókat mondasz – nevetett Kati.
Anna átkísérte Katit a kórházba, megebédelt, aztán
fellátogatott az osztályra, hogy Erzsi néninek és a betegeknek
boldog újévet kívánjon. Friss levegőt és derűt vitt magával.
Négyig ott tartózkodott. Arra gondolt, sétál egyet a városban,
iszik egy kávét. Hideg volt, kevesen lézengtek az utcákon.
Már sötétedett. Anna úgy döntött, beül fél órára a Dominóba,
azután hazamegy.
Amint belépett a presszóba, kit vett észre? Azt, aki azt
mondta, hogy ma nem találkoznak, mert otthon marad a
szüleivel: Kern Ferencet. Egyedül ült, kávézott, és szintén
meglepődött, mert Anna azt mondta, hogy a nővérszálláson
lesz.
Feri felállt, és odasietett hozzá: – Boldog újévet! Kávézz
velem! – és megpuszilta Annát. – Mondhatom, ez aztán a
boldog újévi véletlen találkozás! – Azt mondtad, hogy ki sem
mozdulsz ma a nővérszállásról. – És ebben a reményben
szerveztél egy… egy kis presszózást. – Keresel valakit? – Nem
valakit, hanem valamit: egy szabad asztalt, ahol megihatok
egy kávét. – Nálam van hely, és meghívlak. – És ha jön
264

közben, akit vársz? Mit mondasz: egy elfeledett barátnő? – És
te azt, hogy egy megunt barát?
Anna a fiú hangsúlyán megérezte, hogy a beszélgetés rossz
irányba halad. Felkacagott: – Én úgy fogom fel, hogy ez egy
ajándék-találkozás, amelyet nem terveztünk és ráadás az
életünkre.
Anna nem mozdult, mert kíváncsi volt, kire vár a fiú, aki
viszont a lány lelepleződésére gondolt. Beszélgettek. – Kati azt
mesélte az éjszaka tánc közben, hogy neki volt egy orvoskapcsolata. – Ha azt mondta, biztosan igaz, hiszen csinos nő.
Neked is tetszik? – Nekem te vagy az esetem. – De attól még
tetszhet más nő is. – De nekem te tetszel. Sok mindent mesélt.
– Magáról? – Engem más jobban érdekelt. – Ha valamit meg
akarsz tudni rólam, engem kérdezz. – Azt mondta, volt egy
nagy szerelmed. – Akkor rosszul tájékozott. Feri,
huszonhárom éves voltam azon a napon, amikor
megismertelek. Nagy szégyen lenne rám nézve, ha csak egy
szerelmem lett volna. Mint ahogy, gondolom, neked is volt
néhány. De engem a múlt nem érdekel. – Engem sem, de
nekem azt mondtad, hogy még érintetlen vagy. Nem mintha
én olyan nagy jelentőséget tulajdonítanék a szüzességnek.
Csak azt mondtad, hogy még szűz vagy. – Tőled is, pedig már
két hónapja együtt járunk, és nem az egyik szerelmem vagy,
hanem a szerelmem. A kettő nem függ össze. – És ha azt
kérném, hogy feküdj le velem? – Kérnéd vagy kéred? –
Mondjuk, kérem. – Erre nem tudok válaszolni, mert olyan
nincs, hogy mondjuk kérem. Kéred, vagy nem kéred? – És ha
kérem? – Boldoggá teszel vele. – És le is fekszel velem? –
Veled én bármit megteszek, mert a te boldogságod az én
boldogságom – mondta Anna, és rejtélyesen mosolygott.
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Feri megfogta a kezét és megcsókolta: – Iszunk egy
konyakot? – Nem tartalak fel? – És én téged?
Elnevették magukat. Feri megrendelte a konyakot, aztán
Anna villogó szemébe nézett: – Itt ültem, és arra gondoltam,
milyen jó lenne, ha velem lennél. És abban a pillanatban
beléptél. Kell ennél nagyobb csoda? – Akkor erre igyunk –
mondta Anna. – Visszatérjünk a témára? – kérdezte Kern. –
Melyikre? – És Éva mit mondott volna, ha legutóbb azt kérem
tőle, hogy átmehessünk a másik szobába? – Biztosan azt, hogy
csak menjetek. De én nem mentem volna. És ha azt kérnéd,
hogy ugorjunk most fel valamelyik barátod lakására, és
küldjük el moziba, szintén nemet mondanék. Én, Feri, nem
akarok gyorsan túl lenni valamin, nem törődve a
körülményekkel. Én, akármi is lesz utána a további életünk,
azt akarom, hogy emlékezetes legyen az első együttlétünk,
olyan, amilyet a Vörös és feketében olvastam, amikor a
polgármesterné lefeküdt a fiatal házitanítóval… – Nem
olvastam a regényt. – A férfiak túlnyomó többsége ostoba.
Csak magára gondol. Én úgy vélem, hogy minden
kézfogásunk, csókunk, mondatunk, nevetésünk előkészítése
valami nagy-nagy élménynek, amit nem lehet egy padon,
mások akaratától függővé téve megszerezni. Az két ember
saját csodája. Én erre vágyom. És ha te is erre vágysz, akkor
felkészültünk arra, ami történik velünk, mint ahogy egykor
felkészültem az első áldozásra. Lehet, hogy te ezt maradinak,
képmutatónak vagy fölöslegesnek gondolod… bár nem
hinném rólad, másmilyennek ismertelek meg.
Biztosan nőügy

Kern áhítatos szeretettel nézett a lányra.
A nővérszállás ajtajában önfeledten

csókolták

meg
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egymást. De azért Ferenc arra gondolt: Mit keresett nélkülem
a városban? Anna pedig arra: nélkülem csavargott. És beírta a
naplójába: Amint látszott, nem nagyon tetszett neki. Nekem
nagyon rosszul esett, hogy nélkülem csavargott. Biztosan nőügy.
Másnap délelőtt több üzletet végigjárt, s végül egy
vajsárga, hímzett selyemdamaszt ágynemű-garnitúrát vásárolt
Évának esküvői ajándékként 437 forintért. A nagyobbik
feladat egy megfelelő kalap beszerzése volt. Azt már
eldöntötte, hogy a világoskék kiskosztümjét veszi fel. Ehhez
kellett a színben passzoló kalap. A butikban felpróbált egyet,
de 180 forintba került. Nem akart annyit kiadni, máshol
viszont nem látott megfelelőt. Két órára be kellett érnie a
kórházba, visszasietett a butikba és ismét felpróbálta a
kalapot. Nagyon tetszett benne önmagának. Kicsit szívta a
fogát, de megvásárolta. Elhatározta, majd előzetesen
megmutatja Ferinek, és ha neki tetszik, akkor nem kidobott
pénz.
Este a fiú hívta. Beszámolt a vásárlásáról, s mivel másnap
is délutános volt, vasárnap pedig délelőttös, megállapodtak,
hogy délután a nővérszálláson találkoznak, ott beszélgetnek.
Telefonálás után megpróbálta elképzelni a fiút: hova megy,
mit csinál, kivel találkozik, és összefacsarodott a szíve, hogy
nélküle is képes létezni.
Vágyott rá, hogy mindig együtt lehessenek. És arra
gondolt, Feri szilveszter éjszakáján azt mondta, hogy ez az év
az övék lesz. Türelmetlenül azt mondta magában: legyen már
így! Nem arra vágyott, hogy Feri feleségül vegye, hanem arra,
hogy végtelenül boldog legyen, aminek persze része volt a
megálmodott házasság is.
Amikor vasárnap a portás beszólt, hogy látogatója van,
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fejére biggyesztette a szerzeményt: nézegette magát a
tükörben, igazgatta a kalapot, előre húzta, kicsit oldalt tolta,
kereste a legelőnyösebb változatot, aztán mérgesen a feje
tetejére lökte, és ráébredt: így a legjobb.
Amikor Feri meglátta, szikrázó mosollyal ugrott fel: –
Úristen, te ilyen édes vagy? – Ha annak látszom, csak azért,
mert az én szememmel is nézel engem. – Kern magához ölelte:
érezte melle kemény kúpját, izmos hasa feszülését. A nagy
ölelkezésben a kalap leesett, és elgurult. – Még szerencse,
hogy nem koronát hordok, az ugyanis rossz jel lenne –
kacagott Anna, aztán többféle változatban fejére igazította a
kalapot, hogy melyik megoldással mutat a legjobban. Szeme
villogott, fények cikáztak benne. Pózolt: durcás, majd
méltóságos, utána mosolygós képet vágott. – Hogy tetszem a
legjobban? – Mindenhogy tetszel – lelkesedett Feri. – Jól
válaszoltál, puszit kapsz.
Rettegett, hogy Feri, miként talán korábban a többi fiú,
unalmasnak, vagy ami szörnyűbb: kevésnek találja. De csak
önmagát tudta adni, ami nagyon tetszett Ferinek. Anna
apjáról, a gyerekkoráról mesélt, arról, hogy addig volt a
leggyönyörűbb az élet, amíg gyanútlanul élt, s azt hitte, a
létezés vele kezdődött és a végtelenségig tart.
Elmondta, hogy a házuk mögötti nagy kertben mindig volt
egy táblányi mákvetés: amikor nyílt, kijárt csodálni a fehér,
piros, tarka kelyheket, amelyekbe józanul röppentek a méhek
és szédelegve szálltak el. És arról is mesélt, hogy kint a temető
mellett állt egy hatalmas eperfa, akkora fehér eprek voltak
rajta, mint az ujja, felmászott a fa tetejére, versenyt evett a
darazsakkal és a többi gyerekkel.
Feri csodálta apró megfigyeléseit: hogy másznak az egyes
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bogarak, melyik csalánnak milyen színű a virága, és hogyan
viselkedik a szerelmes fürj, amelyet meg lehetne fogni puszta
kézzel a búzatábla szélén, olyan kábult önmaga érzéseitől.
Feri Tiszapalkonyán született, városi körülmények között
nevelkedett, s számára mindez eredeti megfigyelésként hatott.
Semmi fontosról nem beszéltek, mert minden fontossá
melegedett a kölcsönös érdeklődésben. A fiú tizenegyig
maradt. Anna bejegyezte a naplójába: Mintha nem lennék
számára unalmas. De én azért kételkedem. Szeretem, mert szeretem.
Január 7-én délután esküdött Éva. Feri sötét öltönyben,
sötétkék felöltőben érkezett. Kéz a kézben mentek át
Éváékhoz. Anna összekuporgatott pénzén két napja új, régóta
megálmodott irhabundát vásárolt, azt vette fel. Elegánsan
viselkedett a házasságkötőben. Gratulált az ifjú feleségnek és a
boldog férjnek. Aztán Ferivel az oldalán még egyszer
gratulált: – Nagyon irigyellek – súgta barátnője fülébe. Feri
szép csokorral köszöntötte Évát.
A vendéglő különtermében remek volt a hangulat. Anna
sokat táncolt Ferivel. Édes szovjet pezsgőt ivott. Úgy érezte,
hogy lebeg. A hajnali búcsúzáskor úgy csókolta a fiút, mintha
magába akarná inni a lelkét. Megbeszélték, másnap a
villanyrendőrnél találkoznak, és moziba mennek.
Délelőtt kikísérte a vonathoz a nászútra induló ifjú párt.
Amikor elindult a vonat, hosszan integetett és sírt. Úgy érezte,
egy kicsit elvesztette a barátnőjét azzal, hogy férjhez ment.
Feri maradt számára az egyetlen kapaszkodó, a minden:
szerelem, barát, jövendő.
Beugrott a főpostára. Hogy könnyítsen a bánatán, levelet
írt
Debrecenbe,
barátnéjának,
Kovács
Lászlónénak,
Marikának. Persze Ferkó sem maradhatott ki a levélből: Feri
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mérnök, de nem néznéd annak, nagyon egyszerűen viselkedik,
becsületes és nagyon rendes hozzám. Majd egyszer beállítunk
hozzátok. Az esküvőmre természetesen meghívlak. Látod, milyen
optimista vagyok. Nagyon szeretnék a felesége lenni, de az
összeházasodás még messze van, mert még ágyneműm sincs, semmi
fehérneműm meg ilyesmi. Csak magamra számíthatok, sokat kell
gyűjtenem, hogy a legszükségesebbeket megvásároljam. És nagy
probléma a lakás. Ők hárman vannak testvérek, oda nem is lehetne
menni. De hát ez még olyan nagyon messze van. Én mégis
mostanában nagyon boldog vagyok. Ezt a fiút nekem találta ki a
jóisten.
A moziban hátul ültek. A filmnél érdekesebb volt a
csókolózás. Feri kigombolta Anna blúzát, és a kombinén
keresztül simogatta a mellét. Utána beültek a Pálmába. Feri
azt mondta, nehéz napjai jönnek, nagyon elfoglalt lesz. Anna
is készült a vizsgákra. Többször is találkozott Sulyovszky
Antallal, Golyóval, hogy átvegyék a matekot, de alig tudott
figyelni, állandóan az motoszkált a fejében, mit csinálhat Feri.
Nem jár-e úgy vele, mint Uglyaival, hogy egyszer csak
feltűnik egy doktornő vagy tanárnő-jelölt. Karmos
féltékenység gyötörte a szívét.
Tíz napig nem találkoztak, csak telefonon beszéltek. Az
első napokban szisztematikusan meggyőzte magát, hogy ez
így helyes, végzik a feladatukat mindketten, bíznak
egymásban. De lassan, mint kötésen a vér, átszivárgott fals
érvein a kétség, hogy talán mégsem minden úgy van, ahogyan
Feri mondja, mert mondani mindent lehet. A lelkében
szétáradó féltékenység, mint a lúg, kikezdte az ellenállását.
Biztos volt benne, hogy a napok múlásával szűnik a varázsa,
egyre kevesebb marad Feriben, és sokkal könnyebben
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észrevesz egy másik nőt.
Néha úgy érezte, jobb volna, ha Feri egyáltalán nem
létezne az életében, akkor biztosan nem kellene csalódnia.
Mert ha csalódik… Győzködte magát, hogy most nem
csalódhat, mint már annyi fiúban, minden egyenesbe fordul.
Nem érezte, hogy az övé

Végre 18-án találkoztak, de Anna nem olyan volt, mint
régen. Gyanakvóan figyelte a fiú minden mozdulatát és
szavát. Nem ragyogott fel a mosolya. Örült Ferinek, csak
éppen nem tudta kimutatni, mert nem érezte, hogy az övé. És
nagyon akarta: csak magának. A féltékenység álarcában
előlopózott az az érzés, amely az Uglyaival való kapcsolatát is
széttörte: bizonyságra vágyott, valami olyan biztosra, ami
kikezdhetetlen. Nem tudta, mi volna ez, de nyomasztó,
megszégyenítő vágyként gyötörte.
Beültek az Annába. Akadozva folyt a beszélgetés, mert a
nyelvén egyfolytában az volt, hogy hagyják abba az egészet,
engedjék szabadjára egymást, vagy… vagy döntsenek… Hogy
mi legyen ez a döntés, nem öltött benne határozott gondolatot.
Nem azt akarta, hogy megkérje a kezét. És nem is azt, hogy
lefeküdjön vele, és széttépjék egymást. Mert Anna abban
biztos volt, ha ágyba kerülnek, nem tud uralkodni magán: ha
végre sikerül átadnia magát teljesen annak, akit szeret, akkor
ő megőrül, elveszti minden önkontrollját, és szétkarmolja,
agyonharapdálja, megsemmisíti, elégeti azt, aki öleli.
De erről nem beszélhetett. Tudta, hogy erről nem
beszélhet.
Másnap ismét találkoztak, moziba mentek. Feri
figyelmesen nézte a filmet. Anna rászólt, hogy ő is ott van. –
Tudom, de most filmet nézünk. – Még a kezem sem fogod
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meg. – Anna, érdekel ez a film. – Jobban, mint én? –
Mindennek megvan a maga helye és ideje.
Annának ez sok volt. Felugrott, és áttörtetve a széksorban
ülőkön, kimenekült. Feri utána ment. A letaposott lábú nézők
szidták őket, mint a bokrot. Az előcsarnokban kapta el Annát:
– Mi van veled? – Anna kimeredt tekintettel bámult rá: – Te
megcsalsz! – Honnan veszed ezt az ostobaságot? – Érzem,
hogy megcsalsz. – Kivel csalnálak meg? – Mindennel. Ezzel a
filmmel is. Mindennel, ami elveszi a figyelmed tőlem. Ami
megakadályoz, hogy megfogd a kezem, megértsd a szívem.
Hogy szeress, és a lelkedben akarj. – Gyere, üljünk le valahol.
Anna lehiggadt, bűnbánóan nézett a fiúra: – Bocsáss meg,
hirtelen olyan különös érzés fogott el. Nem akarok veled
veszekedni. Jó akarok lenni.
Feri nem tett szemrehányást. Csókolgatta a kezét,
puszilgatta a száját: – Te különös és különleges vagy. – Akkor
miért nem kellek? – Nagyon kellesz, de úgy kellesz, hogy a
magam normái szerint. – Nemrég azt kérdezted, hogy
lefeküdnék-e veled. Nem, nem feküdnék le veled. Én nem
lefeküdni akarok. Sokkal többre vágyom: lelki békére. Egyszer
majd elmondok egy nagy titkot… egy olyan titkot, amit rajtam
kívül senki nem tud, de te majd megtudhatod, és ha
elmondtam, akkor leszakad valami sötét felhő a lelkemről… –
Mondd el most! – Most? Itt? Fényben és mások előtt? Ehhez
olyan
pillanat
kell,
ami
visszavonhatatlannak
és
megkérdőjelezhetetlennek tűnik… – Ilyen pillanatok
nincsenek – mondta Feri. – Valóban nincsenek, ezeket mi
teremtjük, és magunkba temetjük.
Kedden Feri hívta, és kérdezte, szabad lesz-e másnap, mert
elmennek egy buliba. Anna hamisságot érzett a hangjában,
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más volt, mint korábban. Biztos volt benne, hogy megérzi, ha
megcsalják… és most valami ilyen érzés gomolygott benne. –
Jó az neked, ha veled megyek? – Anna, ne csináld, ez nem
vezet sehova. – Vezet egyáltalán valahova a mi kapcsolatunk?
– Ahogy végeztem a munkahelyemen, kimegyek hozzád.
Feri kedves és meggyőző volt. Igaz, semmi újat nem
mondott, de a hangjában a régi melegséget érezte. Anna
kikísérte, és a főúton, a szálló sarkán úgy csókolta, hogy a
fiúnak ki kellett tépnie magát a kezéből, amikor jött az utolsó,
városba tartó busz.
Anna tudta, hogy helytelenül viselkedik, de félt,
rettenetesen félt. Naplójába beírta: Abban a buliban ezt az egészet
nem szabad forszírozni. Ha szeretem, márpedig szeretem, tűrnöm
kell.
A buli jól sikerült. Csak Ferivel volt hajlandó táncolni, Feri
viszont mással is táncolt. Az egyik lánnyal olyan szorosan,
ahogyan – Anna legalábbis így látta – vele sohasem.
Türtőztette magát, hogy oda ne menjen hozzájuk, és meg ne
tépje a csajt.
Elváláskor megállapodtak, hogy Feri másnap este kilencre
kimegy a nővérotthonba. Anna még nem vallotta be, hogy esti
gimnáziumba jár, csütörtökönként azért nem érhető el sem a
kórházban, sem a szálláson. Azért nem beszélt erről, mert félt,
ha Feri megtudja, hogy esti gimnáziumban erőlködik,
kevésnek találja. Ez a kevés minősítés beleégett a lelkébe, újra
és újra hevülő sebbé vált.
Nem szabad féltékenynek lenni

Olyan ideges volt, hogy előbb eljött az iskolából. Otthon
elővette a naplóját: Már alig várom, hogy jöjjön, és nem leszek
utálatos. Szeretem, nagyon szeretem. Nem szabad féltékenynek
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lenni!!!
Csak az a baj, hogy nagyon nagyon nagy társadalmi különbség
stb. van köztük.
Feri nem maradt sokáig, azt mondta, az apjával még
megbeszél valamit. Csak azért ugrott ki, hogy lássa Annát és
megnyugtassa, nagyon szereti.
Hitte is ezt, meg nem is. – Ha menned kell, nem
tartóztatlak, mindenkinek lehet fontos dolga – mondta, és
tudta, hogy utálatos. Már a szállás ajtajában elbúcsúzott.
Kati a városból érkezett, és azt mondta, hogy a Dominóban
látta Ferit egy nővel, meghitten beszélgettek. Anna sejtette.
Annyira sejtette. Felkapta a kabátját. – Most hova rohansz?!
Anna, ne csináld, te is beszélgetsz más férfiakkal, és attól még
szereted Ferit.
Anna kirohant az utcára. A világból is szeretett volna
kirohanni. Nem tudta, mit csináljon. Érezte, ezzel nem ennek
a szerelemnek lesz vége, hanem mindennek: a sorsa teljesedik
be. Képtelen még egyszer hinni valakiben; kitalálni egy férfit,
ahogyan kitalálta Kernt és ideállá építette magában.
Reszketett. Kegyetlen hideg volt. A lelkében is.
Kati már aludt, amikor visszatért. Elővette naplóját: 1970.
január 22-én. Rájöttem, hazugság az egész! Többet ebbe a naplóba
egy szót sem írok! Minden férfi tróger! Ezzel a szerelemmel vége
lesz, remélem, minden szerelemnek. Benőtt már a fejem lágya! Ani.
De 23-án mégis elővette a naplót: Megfogadtam, hogy egy
szót sem írok többet, de csak folytatom tovább. Ma telefonált.
Számon kértem. Azt mondta, a sógornőjével találkozott, mert
nagybeteg a bátyja, így teljes hétig nem tudunk találkozni. Nem volt
olyan perce a napnak, hogy ne gondoltam volna rá. Nagyon
sajnálom, és talán most jöttem rá, hogy jobban szeretem, mint a saját
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szerelmi érzésemet. Hiszek neki és benne. Alig várom, hogy
találkozzunk.
De amint teltek az órák, a napok, ismét felülkerekedett
benne az a gondolat, hogy Kern elhagyja, eldobja, mert
KEVÉS-nek találja.
Kern 27-én telefonált, hogy munka után kimegy Annához.
Örült és teli volt kétséggel. Szemére vetette, hogy az a valaki,
aki látta, azt mondta, összebújt azzal a nővel a Dominóban.
Egy sógornővel nem szokás összebújni. Kern megnyugtatta,
és azt mondta, bárki bármit fecseg, legyen tisztában vele, hogy
csak őt szereti, és senki mást.
Anna biztos volt benne, hogy ez igaz, olyan meggyőző volt
minden szava. Boldognak hitte magát. A régi módon
búcsúztak, de előtte megállapodtak, hogy másnap ismét ott
lesz a szálláson.
Pontosan
érkezett.
Anna
bevallotta,
hogy
esti
gimnáziumba jár: – Tudom, nem szép dolog, hogy eddig erről
nem beszéltem, és ha haragszol ezért, nyugodtan hagyj itt, de
tudd, nem becsapni akartalak, hanem szégyelltem, hogy
hozzád képest, aki diplomás vagy, én csak ennyit érek.
Kern megnyugtatta, hogy sokat ér, mert sokkal különb,
mint sok diplomás nő: igényes, eredeti, és ami nem
elhanyagolható – gyönyörű. Annyira szép, hogy nincs is
hozzá foghatóan szép nő. Anna elpanaszolta, hogy a nagy
szerelem és mi tagadás, a hülye féltékenykedés miatt lőttek a
félévi vizsgáinak. Biztos, hogy egy sor tárgyból elhúzzák, de
azért is észhez tér, sikeresen levizsgázik, még matekból is,
amihez tökhülye. Kern nyugtatgatta, majd ő foglalkozik vele,
elmagyarázza a lényeget, hiszen a munkája mellett
szakiskolában tanít, a többi között matekot, és minden simán
275

megy majd.
Mint már annyiszor, lehiggadt, és biztos volt benne, hogy
az a bizalom, ami megszilárdult benne, hosszú távon
kikezdhetetlen. Csak valami egészen különleges helyzet
zaklathatja fel, boríthatja ki. Olyan jó volt ennyire és ilyen
mélyen hinni a másikban, elfogadni a szeretett fiú minden
szavát, és tudni, érezni: szavai szíve mélyéből fakadnak,
örökre szólóak.
Megbeszélték, hogy másnap iskola után találkoznak. Anna
munka után sietett a nővérszállásra, hogy még átnézze a
feladatokat. Könyveivel a klubszobában telepedett le. Feri
telefonon kereste. A hívást a portás a klubszobába kapcsolta.
Feri elnézést kért, hogy nem találkozhatnak, de túlóráznia
kell. Anna egy szavát sem hitte, mérgében úgy csapta le a
kagylót, hogy összetört a készülék. Indulás előtt beírta a
naplójába: Én hülye! Már nem tudom, mit csinálok
féltékenységemben. Ha nem kellek neki, mondja meg. Nem akarom
többé látni!!!
Másnap Feri előzetes bejelentés nélkül kiment a
nővérszállásra. Anna boldogan ugrott a nyakába, és elnézést
kért a tegnapi viselkedéséért. A fiú azt mondta, szerez
alkatrészt és megcsinálja a telefont: – De máskor, ha nem
muszáj, ne törd össze.
Anna szívesen vette volna, ha elmennek valahova, akár a
Katowicébe, de Feri beszélgetni akart, elmondani neki, hogy
mennyire szereti, és ne gondoljon rögtön csacsiságra, ha
valami miatt nem tud jönni. Csak őt szereti, más nő eszébe se
jut. És főként ne legyen féltékeny, mert a gyanakvásával
megkérdőjelezi az érzéseit: – Mi nem birtokolni akarjuk
egymást, hanem szeretni. Ezt mondtad te is. És látod, rögtön
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elveszíted a fejed. – Mert nekem a nap minden pillanatában
hiányzol. – Nagyon jól esik, hogy ennyire szeretsz. Te is
hiányzol nekem. – Akkor miért nem teszel valamit, hogy még
jobban hiányozzam? – Tegyelek még féltékenyebbé? – Ha arra
gondolok, hogy más nőre is ránézel, hideg futkos a
nyelőcsövemen… Bocsásd meg, hogy ennyire szeretlek. – Én
tudom, érzem, hogy minden szép lesz. – Ott van a sok
barátod… Leülsz velük dumálni, kártyázni, és rögtön
elfelejted, hogy én is a világon vagyok… Én nemcsak a nőkre
vagyok féltékeny, hanem mindenre, ami elvesz tőlem… – De
tőled semmi nem vesz el. Nem vehet el.
Dorombolva bújt hozzá, és megnyugodott. Naplójába
beírta: Azt mondta, hogy szeret. Persze ezt nem szabad elhinni. Én
már nem tudok senkinek hinni, annyit csalódtam. Sajnos, hét
végén dolgozott, így nem találkozhattak, de Feri megígérte,
hogy hétfőn ismét jön, és elmennek valahova.
Várt, kivárt

Kern vergődött Anna miatt. Tetszett neki, vágyódott utána,
ugyanakkor félt megtenni a döntő lépést. Még nem akart
nősülni, és érzelmei ellenére nem volt benne biztos, hogy
Annát neki szemelte ki a sors. Sejtette, ha lefeküdne vele,
elsöprő hatással lenne rá, és talán beleszaladna egy olyan
helyzetbe, amit később megbánna. Várt, kivárt.
Hízelgett a hiúságának, hogy egy ennyire szép lányt így
elbűvölt. Ugyanakkor idegesítette kisajátító, túlfűtött,
féltékeny
természetével
és
magatartásával.
Mindez
meggondolásra késztette. A környezete is elismerte Anna
kedvességét, megjelenése varázsát, de nem bíztatták arra,
hogy ragadja meg az egyedülálló lehetőséget és kösse
magához.
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Kern tehát várt. És tisztességesen tette. Udvarolt Annának,
kedvébe járt, kissé alárendelte magát neki, de nem lépett át
egy bizonyos határt: nem ámította, hogy feleségül veszi, s
ennek tudatában a lány legyen az övé. Tudta, akkor is az övé
lehetne, ha egyáltalán nem beszélne házasságról. De lehet,
hogy akkor már ő akarná azt, egyrészt becsületből, másrészt
hogy birtokolhassa.
Próbára akarta tenni Annát, és tulajdonképpen magát is,
valóban bíznak-e egymásban. Hétfőn nem ment ki hozzá és
nem is telefonált. Anna egész délután a készülék mellett ült. A
telefon hallgatott, és bár igyekezett elnyomni szörnyűséges
gondolatait, lelki szemeivel már látta, amint Feri egy lányt
csókol, vetkőzteti, és összebújva elveszi tőle azt, ami csak az
övé.
Az idegeskedést bőgésben vezette le. Este már azt hitte,
szétrobban a feje, a szíve. Legszívesebben felkereste volna
Ferit, hogy kést vágjon bele, utána pedig magát pusztítsa el.
Kárhoztatta a szívét, hogy ennyire szeret, ilyen
kiszolgáltatottan. Ilyen reménytelenül. Ennyire sehova se
vezető módon. És megint kiderül majd, ha ugyan máris nem
derült ki, hogy ő kevés, kevés, kevés, nála mindenki több,
elfogadhatóbb, fogyaszthatóbb, elviselhetőbb, feleségnek
valóbb. Beírta a naplójába: 1. Még mindig gyerekes a
természetem, mert a végletekig ragaszkodom egy férfihoz. 2. Néha
azt hiszem, hogy talán nem vagyok egészen normális, úgy legyűr ez
a szerelem. 3. Gazdagabb lányt kaphat, mint én, de nálam különbet
aligha.
Altatót vett be, hogy forgolódva, rémes álmoktól gyötörten
néhány órát aludhasson.
Másnap Feri az osztályon hívta: fáradt volt, rosszkedve
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támadt, úgy döntött, hogy inkább otthon marad. Ez az érvelés
mindennél elfogadhatatlanabbnak látszott. Igaz, bármit mond,
ugyanúgy ellenkezést keltett volna benne. – Nagyon tévedsz,
ha azt hiszed, hogy én ezt beveszem! – indított Anna. – Ha én
szeretek, nem lehetek olyan fáradt, hogy az ígéretemet be ne
tartsam. Hogy annyi fáradságot ne vegyek magamnak, hogy
felemelem a rohadt telefonkagylót… – Nézd, Anna, nem volt
erőm vitatkozni. – De megalázni igen! – Nem aláztalak meg. –
Mégis, hol voltál? – Azt mondtad, bízol bennem. – Bízom
benned, persze, hogy bízom benned, ha nem kezded ki a
bizalmamat. De te valahol kóricáltál, eszedbe se jutott, hogy
én közben mit élek át. Ezt nevezed te szeretetnek. Nézd, én
nem kötlek drótkötéllel magamhoz. Sőt, még selyemszálakkal
sem. Ha el akarsz menni, ha úgy érzed, hogy nélkülem
boldogabb lehet az életed, szabad vagy. Mindketten szabadok
vagyunk. Nem köt bennünket egymáshoz semmi. Még csak
egy rossz szeretkezés emléke sem. Te igazán vigyáztál, hogy
semmilyen formában ne kötelezd el magad. – Anna, ezt most
ott a nővérszobában hallja más is? – És ha hallja?! Én sose
titkoltam, még előtted sem, hogy szeretlek, előfeltételek és
kikötések nélkül. Ez nem olyan nagy titok, hogy bárki előtt ne
beszélhetnék róla. Gondolkozz el ezen, én pedig majd csak
kibírom valahogy.
Anna sírt. Kern sajnálta, és meghatódottan arra gondolt,
hogy ekkora szerelmet ő többé nem talál, akkor pedig mire
vár. Igen, lefekszik Annával. Sejti, hogy olyan őrület vár rá,
amilyen kevés férfira. És akkor csak előre van út. Igen, ezen
talán már nem is szabad tovább gondolkodni…
Csütörtökön délelőtt Feri telefonált, hogy este hatkor várja
a rendőrlámpánál. Anna az iskolából jött. Teljesen lebénult. A
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matekja nulla lett. Egy hatalmas nulla. Mert közben is Ferire
gondolt, semmi más nem jutott eszébe. A többi tárgyból
megúszta, sikerült legalább a kettest megszereznie. És
ráadásul napok óta nem látta azt, akire minden percben,
minden másodpercben szüksége van, hogy lélegezni tudjon.
Pontosan érkezett, és Feri nem volt a megbeszélt helyen.
Újra körbenézett, mert nem akarta elhinni, hogy Feri, aki
eddig mindig vagy többnyire megbízható volt, ezt meg meri
tenni vele. Az órájára nézett. Hat óra múlt két perccel. Két
egész perccel, és Feri, aki mindig pontos szokott lenni, amikor
egyáltalán eljön, nincs ott. Már biztosan nem jön. Becsapta,
átverte, elhagyta.
Már hat óra öt perc volt. Vége. Most már biztosan nem jön.
Még vár egy percet, és ha nem érkezik meg, akkor már soha.
Akkor legjobb, ha elütötte a villamos. Eltelt az egy perc, de
Feri még mindig nem jelent meg. Anna legszívesebben
sikoltozott volna. Eldöntötte, ad még egy percet Ferinek,
egyetlen percet, és akkor már nem is haza indul, hanem az
állomásra, és a gyors alá veti magát… Vele többé egyetlen férfi
se packázzon.
És akkor lóhalálában megjelent a fiú. Anna mindenről
megfeledkezett, zokogva ölelte magához: – Már azt hittem,
soha nem érsz ide. – Csak hét percet késtem, nem jött a busz. –
Mi az, hogy csak hét percet? És nem késtél, hanem annyit
elvettél tőlem. – De itt vagyok, és addig vagyok veled, amíg
csak akarod. – Az kevés. Légy velem örökké, még a sírban is,
mert nekem ott is hiányozni fogsz. – Imádlak, olyan édes
vagy.
Ez már hatott. Ezt már szerette hallani. Ez, egyedül ez
nyugtatta meg. Pedig tudta, hogy helytelenül viselkedik, hogy
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vissza kellene fognia magát, fékezni az indulatait. De apja
vérét örökölte. Nem tudott langyosan szeretni. Égetni akart, és
elégni. Elpanaszolta, hogy matekból hatalmas buktát szedett
össze. Feri ismét megígérte, hogy foglalkozik vele. Moziba
mentek. Előadás közben csókolóztak.
Utána beültek a Dominóba. – Bocsáss meg, ha néha
türelmetlen és ideges vagyok – mondta Anna és megcsókolta
a fiú tenyerét. – Én elsősorban magamat bántom. Téged
mindig kíméllek. – Kern nevetett: – Lehet, hogy ez a
szándékod, de azért csattogtatod az én hátamon is az ostort. –
Hidd el, hogy nem akarok tőled semmit. Nem erőszakolok
semmit. Azt különösen nem, hogy feleségül végy. Én… én
szeretlek, és elégek a vágyban… – Ezt érzem a csókodon. – Te
félsz tőlem? – Nem, dehogyis. – Akkor miért nem élsz azzal,
amit kínálok és felajánlok? – Mert tisztességgel akarlak
szeretni. – Akkor szeretsz tisztességgel, ha nem tagadsz meg
önmagadtól. – És az nem elég, hogy a lelkem minden
akarásával szeretlek? – Elég, csak mindig éreztesd velem.
Megígérte Annának, hogy február 7-én elviszi a
horgászbálba. Ott lesznek a barátai is. Anna úgy csókolta,
hogy fájt a nyelve: szinte kiszívta a szájából.
Remekül érezték magukat a bálban. Anna nem akart
mással táncolni, de Feri bíztatta, hogy csak táncoljon, hiszen
tudja, hogy nagyon szeret táncolni, és se ő, se a barátai nem
gondolják azt, hogy ezzel illetlenséget követ el.
Feri két napra Budapestre utazott hivatalos ügyben. Ez
Annának eszébe juttatta, hogy Sándor Julival rég nem
találkozott. A kórházból csak hivatalosan lehetett interurbán
hívást kérni. Elugrott a főpostára. Nem érte el Julit, üzenetet
hagyott neki.
281

Amikor kilépett a fülkéből, Kovács Károlyba botlott. A fiú
örömmel üdvözölte, és meghívta egy italra a Bányász Klubba,
ahol találkozója volt Horváth Ernő fiatal agrármérnökkel, aki
a Kistokaj tsz-nél dolgozott. A két fiatalember munkával
kapcsolatos ügyet beszélt meg.
Kovács utána elkísérte egy darabon, érdeklődött, hogyan él
mostanában. Anna ragyogva újságolta, hogy komoly
udvarlója van, mérnök, éppen Pesten tartózkodik: – Ha
megtudná, hogy más férfival láttak a városban, agyonütne. –
Annyira féltékeny? – Aki ragaszkodó, az féltékeny. – Én nem
egészen így látom – mondta Kovács, aki ellenállhatatlannak
hitte magát. Továbbra is tetszett neki a lány, s bár éppen Koós
Margit volt a barátnője, azért Annával is szívesen bepótolta
volna az elmaradtakat. – Mit szólnál hozzá, ha találkoznánk? –
És mikor gondolod? – kérdezte Anna s megvillant gyönyörű
fogsora. – Most, hogy az udvarlód úgyis Pesten van,
kimehetnénk a Palotába, és ott aludnánk. – Azonnal vagy
értem jössz? – Hánykor volna jó neked? – Mindig
csodálkozom az olyan pasikon, mint te vagy… Meghívsz egy
konyakra, és azt hiszed, már meg is vásároltál. És nem vagy
hajlandó észrevenni rajtam, hogy szerelmes vagyok.
Hihetetlenül bunkók tudtok lenni – nevetett Anna. – És mit
üzensz Margitnak? – Pletykálsz te anélkül is, hogy üzennék.
Jankovich doktor úr

Féltékenysége atommáglyaként égett, elhamvasztva
szerelme jelentős részét. Megutálta a feszültségkioldásnak
Évától tanult módját. Ezzel együtt a testi vágyódást is, amely
céltalannak és hasztalannak bizonyult, kimerítette és
megrontotta körülötte a levegőt. S mintha elsodorta volna tőle
azt, akit önmagával együtt el akart égetni.
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Ferivel a társalgóban matematikáztak. S mert ott volt, aki
miatt a gondolatai elkalandoztak, tudott figyelni arra, amit a
fiú magyarázott. Látszott, hogy számára nem gond, amiről
beszél, ezért világosan, pontosan fogalmazott, és Anna
gyorsan felfogta, hol vannak a feladatban a megoldási pontok.
Végre értette, ami addig csak sötét gomolygás volt a fejében.
Feri sok-sok puszit kapott jutalom gyanánt az okosságáért.
Továbbra is eljártak moziba, szórakozni, de minden
ismétlés lett, olyan fordulat nem állt be, ami hevítette volna
Annát. Kezdett elfáradni, s menekülni önmaga elől. Aminek
egyik jele volt, hogy feltűnt neki, milyen jóképű az urológián
dolgozó ifjabb Jankovich doktor. A huszonöt éves fiú apjának
köszönhette, hogy az egyetem elvégzése után a kórházhoz
kerülhetett. A Katowice melletti toronyházban lakott a
szüleivel. Olykor megfordult a szórakozóhelyen is.
Az étteremben is látták egymást. Anna magas, vékony
alakja, érdekes, de harmonikus mozgása, ápoltsága feltűnt
mindenkinek.
És
a
kórházi
pletyka-folyondárnak
köszönhetően sajátos híre volt: minden férfi azt gondolta,
megkapható, csak némi erőbevetés és kitartás kell hozzá.
Egyesek emlékeztek még rá, hogy Szőke doktor is tarolt nála.
Ha Jankovich Mihály éjszakai ügyeletes volt, s Anna is
éppen, akkor igyekezett szerét ejteni, hogy beszélgessenek.
Egyesektől azt hallotta, hogy szép, de buta a kicsike. Ő nem
ezt tapasztalta. A karcsú lány a beszélgetésben is ügyesen
siklott.
Február 14-én, szombaton este Ferivel volt, majd tíz előtt
elváltak a kórház kapujában. Czakó Máriát váltotta. – Keresett
Jankovich doktor az urológiáról – mondta Marika. – Nem tud
pisilni, vagy mi baja van? – Lehet, hogy szeretné, ha
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előkotornád neki – nevetgélt a lány. – Ki a fenének van kedve
és ideje bajlódni. És ha már, akkor inkább Ferinél
próbálkoznék – mondta sokat sejtetően Anna.
Fél tizenegy tájban a nyughatatlan doktorka jelentkezett, és
kérdezte Annát, volna-e kedve átfáradni. – Urológiai tanácsot
kell adnom? – Van, amikor minden megoldás érdekli az
embert.
Szőke doktor egykori szobáját kapta meg Jankovich. – Úgy
látszik, ezen a szobán átok ül. – Éspedig? – kérdezte a fiatal
orvos. – Aki itt próbál éjszakai álomra szenderülni, annál
bántóan jelentkezik a nyugalmát megzavaró krónikus erekció.
– És ezt miből tudod? – Amikor egy orvos négyszemközt
tegeződni kezd egy ápolónővel, akkor legjobb, ha az
áldozatjelölt két kézzel belekapaszkodik a bugyijába és
erkölcsei maradékába.
Jankovich élvezte ezt a gyermekded cinizmust. – Mit
szólnál hozzá, ha innánk egy korty konyakot. – Az alkohol? –
Olykor ajzószer – jópofáskodott a doktorka. – És hány üveggel
tankoltál fel, hogy hasson is? – Nálad vagy nálam? – Nem én
kísérletezem. Ha pedig csupán a társalkodónői szerepkört
szánod nekem, jobb, ha józan maradok.
Az orvos öntött a két vizespohárba. – Egykor Szőke doktor
domborított itt, és ő mindig valamire akart inni. Te mire iszol?
A medve bőrére? – Becsalt ide Szőke doktor? – Beavatott a
reményeibe. Másba nem mert, ahhoz gyáva volt. – Én inkább
a te bőrödre innék, ugyanis nagyon szép, bársonyos bőröd
van. – Lehet, hogy a ruha által takart részek csalódást
keltenének benned. – Én optimista természet vagyok –
mondta az orvos és megemelte a poharát.
Anna éppen csak belekóstolt. – Mondd Anna, csúnya
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emberek a doktor bácsik? – Hatvan fölött kezdenek
elviselhetők
lenni.
–
Téged
kortól
függetlenül
megkörnyékeznek. – Te is függetleníted magad a korodtól,
amikor környékezgetsz? – Én őszinte vagyok: kedvellek, és
nagyon szeretnélek. – Szerintem egy előrehaladott rákos
prosztata érdekesebb, mi több: rafináltabb nálam. – Látom,
némi ismeretre tettél szert az orvostudományban. Ugye nem
kell visszasietned az osztályra? – Ma dolgozni, és nem kefélni
jöttem be – mondta Anna és nyersen felkacagott.
Anna túl jó nő volt ahhoz, hogy Jankovich doktor a maga
huszonöt évével és közepes orvosi diplomájával ilyen
könnyen feladja.
Ferivel 19-én moziba mentek. Utána a Dominó következett.
Anna észrevette Uglyai Györgyöt egy nem túl szép, de
bizonyára diplomás lány társaságában. Uglyai biccentett.
Anna úgy tett, mintha nem venné észre. – Az a pasas nem
neked köszönt? – Nem tudom, melyikre gondolsz, egyébként
pedig szívesen szoktak nekem a férfiak köszönni, hátha
véletlenül összetévesztem őket az édesapámmal. De az én
édesapám már meghalt, tehát hiába kísérleteznek. – Nincs
valami jó kedved. – Ami nem jelenti, hogy kedvetlen volnék.
Feri konyakot kért. – A mi életünkben már minden olyan
megszokott. Ha ide beülünk, konyakot iszunk. Kitaposott
mezsgyén haladunk sehova. – Szombaton farsangi bál lesz az
egyetemen. – És délutánosi beosztásom a kórházban. – Kár,
mert elmehettünk volna. – És édes, nélkülem nem boldogulsz?
– Ez a régi nóta, vagy valami új is van benne? – Még néhány
nap és négy hónapja ismerjük egymást. – így számon tartod? –
Csodálod? Én is, hiszen az egyhelyben toporgást a
legnehezebb követni. – Közben azért sok minden történt
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velünk. – Csak attól félek, hogy mielőtt igazán belém
szeretnél, kiszeretsz belőlem. Nem untatlak néha? – Te
ugyanazt igen változatosan adod elő. Hallottam, hogy az
egyik fiatal orvos hajt rád. – Fiatal, középkorú, öreg, egykutya
neked. – De ez állítólag jóképű is. – Marikát nem azért
szeretem, mert informál téged, hanem azért, mert az
unokahúgod, és a munkatársnőm.
Kern kicsit elgondolkodott: – Ugye rossz, ha ok nélkül
féltékenykednek az emberre? – Még rosszabb, ha okkal. – Ezt
hogy érted? – Nyugodj meg, ellenálló típus vagyok, lehet,
hogy április 4-én még kitüntetést is kapok. – Feri nevetett: –
Imádlak, amikor kibújik belőled a gonosz humorod. – Néha
nagy szükségem van rá. Tudod, Feri, négy hónap az 120 nap.
Elég rossz vagyok matekból, de ennyit azért tudok.
Uglyai és a lány mellettük mentek el. – Szerbusz, Anna –
köszönt az egykori tarka álom. – Szerbusz, György – mondta
Anna, de nem nézett a férfira. – Ezek szerint mégis neked
köszönt. – Aki többször is köszön, azt úgy mondják, hogy
köszönget. Szóval nekem nagyon jó veled. Jó volt tegnap, jó
ma és jó lesz holnap. De hogyan vagy ezzel te? – Honnan
ismered? – A köszöngetőt? – Jóképű. – Neked tetszik? Nem
baj, ha nekem viszont te vagy az esetem? – Már megszoktam,
hogy te csak arra válaszolsz, amihez kedved van. – Ami
lényeges, mert veled van összefüggésben. A többi valahogy
egyszerűen nem érdekel. Illetve te vagy az, aki nem válaszolt.
– Anna, az elején megbeszéltünk valamit. – De az eleje régen
volt, és most nem tudom, hol állunk, még mindig az elején,
vagy a közepén, esetleg a végén. – Szeretlek, vagyis
mindennek a közepében. – De azért jövő héten elviszel
valahova? Kárpótlásul, hogy az egyetemi farsangra nem
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tudunk kimenni. – Én úgy szeretnék mindig mindent a
kedved szerint tenni. – De nincs hozzá ötleted. Vagy
bátorságod?
Ha semmit nem akar, mit akar?

Anna lefekvés előtt a naplójába bejegyezte: De ha Feri
semmit nem akar tőlem, akkor mit akar tőlem? Lehet, hogy semmit.
És ezért vagyok számára még mindig fontos.
Másnap Éva férje bekerült a szemészetre. Az orvosi döntés
értelmében műtétre várt. Ez azzal az előnnyel járt Anna
számára, hogy barátnője sokat tartózkodott az osztályon, és
Anna végre kipanaszkodhatta magát. Éva is úgy látta, talán
mélyebb oka lehet annak, hogy Kern nem a megszokott férfinormák szerint viselkedik, s Annát, felajánlkozása ellenére,
nem viszi ágyba. Barátnőjét mégis türelemre intette,
mondván: egyébként Kern igen kedves, programokat
szervező, szórakoztató, komoly és láthatóan őt értéke szerint
becsülő fiú.
Február 21-én, szombaton délben a főnővér rövid
értekezletet tartott. Közölte, a fizetésemelésre vonatkozó
javaslatokat elfogadták. Anna alapfizetését március elsejétől,
munkája elismeréseként, havi 300 forinttal emelik. Januári
helyettesítésért februári fizetése mellé 750 forintot kap. Anna
alig várta, hogy Feri hívja, és a nagy újságot elmondja neki.
Elsőként Évának örvendezett, aki azért jött, hogy
megtudja, mikor lesz a férje szemműtétje.
Szombaton este hatkor, előzetes értesítés nélkül, Lázár
József Annát kereste a nővérszálláson. A portás tudta, hányas
szobában lakik, ez iránt mégis a jövevénytől érdeklődött.
Miután megtudta, hogy az l-esben, az agya feltisztult és arra is
emlékezett, hogy Anna délutános. Lázár a portáról felhívta a
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kórházat. A szemészeten közölték, a keresett nővér elfoglalt.
Lázár, ügyeinek fontossága miatt úgy döntött, azonnal
felkeresi.
Látogatását két dolog tette halaszthatatlanná.
Az a hír jutott el hozzá, hogy Annának komoly vőlegénye
van. Gyöngyösön összefutott egy barátjával, az OVIT
gyöngyösi
kirendeltségén
dolgozó
Honti
Gábor
gépészmérnökkel, akinek a felesége egy miskolci
fodrászüzletben találkozott Labancz Annával. A lány a nőnek,
bár korábban sose beszéltek, hisz csak látásból ismerték
egymást, eldicsekedett, hogy rövidesen férjhez megy. Az
asszonyt ez a közlés annyira megrázta, hogy rögvest
értesítette a férjét, aki heteken át kereste az alkalmat, hogy
véletlenül Lázárba botoljék és elmondja neki a felkavaró
információt.
De nemcsak panaszkodni jött, hanem gyógyírért is, amit,
ha a lány férjhez megy, örökre elveszíthet.
Az történt ugyanis, hogy az a bizonyos Szepesi Rozália,
akit Gyöngyösön megismert, s akihez komoly érzelmi szálak
fűzték – kirúgta. Ez olyan csapásnak bizonyult, hogy
Annának feltétlenül be akart róla számolni, mégpedig szóban
és szombat este, a lány munkahelyén.
Miért aludnék én veled?

Lázár az ügyeletes nővérszobában nem lelte Annát, mivel
Évával és annak férjével beszélgetett. Lázár körülbelül húsz
percet várt a lány szolgálati helyén, ahol idegenek sem rövid,
sem hosszabb ideig nem tartózkodhattak. Anna hét óra után
került elő és elképedt a nem várt vendég és annak
elkámpicsorodott képe láttán.
Lázár rögtön a vőlegény személyéről érdeklődött. Anna
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nevetségesnek tartotta a tolakodását. A vendég azzal érvelt,
hogy ezt Gyöngyösön élő barátja feleségének Anna mondta el
egy miskolci fodrászüzletben. A lány fodrászhoz csak vágatni
járt, de az eltelt fél évben erre nem került sor. Különben pedig
nem szokott olyasmivel dicsekedni, ami nem igaz,
idegeneknek pedig végképp nem.
Vigaszt sem keresett senkinél, vagy ha mégis, ott volt Kern
Ferenc. Szívesen feleségül ment volna hozzá, de ez nem volt
napirenden. De sem erről nem beszélt Lázárnak, sem arról,
hogy változatos az élete, hetenként többször jár szórakozni a
szerelmével, nincs ideje és oka unatkozni. Arra pedig soha
nem gondolt, hogy rosszat tegyen magával, azaz öngyilkos
legyen. A világot sem tartotta szarnak, mert boldog volt és
reménykedően szerelmes.
Ilyen gondolatokat már csak azért sem fogalmazott meg,
mert az ügyeletes helyiségben üldögélt Fukász Károlyné
takarítónő, közismert pletykafészek, és Anna előtte soha
semmiről nem beszélt, ami nem tartozott rá.
Ezek után Lázár ecsetelni kezdte, hogy miként néz ki
Szepesi Rozália, aki az ő hozzá kötődő gyöngéd szálait január
végén elszakította. Annát máskor sem, de most, hogy
szerelmes volt Kernbe, különösen nem érdekelte Lázár nyálas
története. – Jóska, mindez miért tartozik rám?
Lázár nem tudott válaszolni, mert éppen belépett Éva.
– Szia, te még élsz? – köszönt vissza Lázárnak. – Amint
látod – válaszolt flegmán a vendég. – Jó pénz nem vész el… de
csak a jó – nevetett sértőn Éva.
Anna kiment vele. Megnyugtatta, hogy felügyel a férjére,
nem lesz semmi gond. – Mit nyösztet munkaidőben ez az
ütődött? – kérdezte Éva. – A barátnőjével kapcsolatos
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ügyeivel traktál. – Rúgd ki! – Olyan esendő és szánandó. –
Fukászné elmondja Marinak, az besúgja Ferinek, és a jó szíved
miatt megnézheted magad. Láttam, Glóner doktornő osztja a
gyógyszert. Nem fog megdicsérni. – Ha Buzáné ezt megtudja,
tuti, hogy fegyelmit kapok. – De miért nem hajtod el? –
Sajnálom, tudod, hogy én mindenkit sajnálok, akinek baja
van.
– De neki nincs, csak beléd csimpaszkodik. – Anna a
kijáratig kísérte Évát.
Amikor visszatért, Lázár a kesergései után megfogalmazta
jövete igazi célját: Anna jövő hét végén töltsön nála két napot
Gyöngyösön. – És mit csinálnék ott? – Beszélgetünk ezzel a
lányismerősömmel kapcsolatban felmerült kétségeimről,
egyéni problémáimról. – Jóska, nem tartoznak rám sem a
felmerülő kétségeid, sem az egyéni problémáid. Mindenkinek
lehetnek ilyenek, de nem terhel velük idegeneket. – Te az én
legjobb barátom vagy. – Miért volnék az? Isten ments tőle. –
Anna, valakinek beszélnem kell ezekről, mert belebolondulok.
– Keresd meg az öcséd. – Ő még fiatal ehhez. – Akkor ott van
az anyád, az apád. Vagy beszélj a csajoddal. Esetleg keress egy
másikat. Mindenki illetékesebb, mint én. – Szeretném, ha
eljönnél. – És ha elmennék, hol aludnék? – Nálam, az
albérletemben. – És akkor te hol alszol? – Én is ott, veled. – De
miért aludnék én veled? – Anna, te nekem még tartozol egy
éjszakával. – Hülye vagy? Semmivel nem tartozom, ezt már
megbeszéltük. Inkább keress fel egy urológust, az tényleg
illetékes.
Eltelt két óra. Lázár még mindig nyavalygott. Anna olyan
ideges volt, hogy már sikítani tudott volna. Mit akar tőle
Lázár? S ha bármit, milyen jogcímen? Semmi közük
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egymáshoz. Nem is akarja, hogy bármi legyen.
Lázár olyasmit kívánt mondani, ami Annát leveszi a
lábáról: – Azt fontolgatom, hogy feleségül kérlek… de előtte…
hiszen ma már senki nem nősül úgy, hogy előtte nincs semmi.
– Nem akarok a feleséged lenni! – Kellesz nekem, Anna. – Ezt
a komolytalan dumát fejezd be. – Ha nem jössz el, öngyilkos
leszek. – Dehogy leszel öngyilkos. – Én addig nem tudok férfi
lenni, amíg veled nem szeretkezem. – Foglalkoznom kell a
betegekkel. Már háromszor benézett az orvosnő.
Megcsörrent a telefon. Feri kereste, Fedor öcsiéknél volt,
kártyáztak. Anna hallotta, hogy a háttérből Öcsi kiabál: –
Mondd meg Annának, hogy én is puszilom. – Kern nevetett: –
Öcsi is puszil. – Én is őt, és az egész társaságot. – Édes, azon
kevés kivételek közé tartozom, akiknek nemcsak a
szerelemben, hanem a kártyában is szerencséjük van.
Nyertem ezektől a csalóktól 24 forintot. Sokat gondolok a
„dolgozónőre", és nagyon szeretlek. – Nagyon jó híreim
vannak! Most nem beszélhetek. Fel tudsz hívni később? Már
annyira vártam a telefonod. Szeretlek. Szia, csók, édes. – A
vőlegényed volt? – kérdezte Lázár. – Jóska, kínos nekem, hogy
órákon át itt sutyorogsz. – A vőlegényed volt? – kérdezte
Lázár. – Nézd meg, nem mer bejönni az ügyeletes asszisztens.
Ide soha senki nem jár be. Menj már el! – Addig nem, amíg azt
nem mondod, hogy eljössz. – Lehet, hogy szolgálatban leszek.
Lázár szerette volna Anna ígéretét kicsikarni: – Lehet, hogy
én sem kapok szabad szombatot. Gyöngyösről hétfőn írok.
Mindenképpen megpróbálom elintézni, és várlak az
állomáson.
Anna szabadulni akart tőle: – Majd meglátom, de ezt ne
vedd ígéretnek… – Anna, nem muszáj lefeküdnöd velem, csak
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gyere el, szükségem van rád. – Menj már! – Lekísérsz az
előcsarnokig? – Elmúlt kilenc óra. Olyan letolásban lesz
részem, hogy nem állok meg a lábamon. Menj már! – Amint
megkapod a levelem, rögtön válaszolj. Anna, a vőlegényed
volt? – Itt hagylak, ha nem mész el. – Lázár elkapta Anna bal
karját és megszorította: – Gyere el! Azt kérem… szóval
nagyon kérem, gyere el. – Tűnj már el!
Ha gondja van, oldja meg

Lázár a várakozással együtt három órát tartózkodott az
osztályon. Amint elment, Anna elnézést kért Glóner
doktornőtől, nem tudott megszabadulni a látogatójától. Ilyen
többé nem fordul elő.
Hirtelen nyilallást érzett a bal kulcscsontja mögött. Sajgó
fájást korábban is tapasztalt, de ez figyelmeztető erejű volt. Az
anyja tbc-ben szenvedett. Félt, hogy örökli tőle. Vigyáznia kell,
nehogy megfázzék. Elhatározta, a jövőben nem alszik egy szál
bugyiban, felveszi a pizsamafelsőt is.
Végigjárta a betegszobákat. Váltott néhány mondatot Éva
férjével, Jancsival, aztán sietett vissza a nővérszobába. Amint
beért, csörgött a telefon. Kern hívta. – Ilyen sok dolgod van? –
Képzeld, Ferkó, felemelték havi 300 forinttal a fizetésem,
március 1-től 1650-et kapok. Elsején pedig 750 forint
helyettesítési pénzt. Na, mit szólsz hozzám? – Büszke vagyok
rád. – Mindent egybevetve meglesz a havi kétezer ötszázam. –
Több, mint amennyit én kapok. – Jaj, megszakad a szívem.
Képzeld, bent tartották Éva férjét. Itt volt ő is. Válaszolj
komolyan: hiányzom? – Nem hallatszik a hangomon? –
Szerencséd, hogy jelentkeztél, különben gyanakodtam volna,
hogy elmentél a bálba – mondta nevetve Anna. – Én nélküled
még levegőt sem veszek. – És akkor holnap találkozunk? –
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Van kedved egy mozihoz? – Hogy mersz ilyet kérdezni?
Mindenhez kedvem van, ha veled lehetek. Négykor a
villanyrendőrnél? – Nekem már háromkor is jó. – Nekem már
kettőkor is – nevetett Anna.
– És utána én hívlak meg vacsorára. Ehhez ragaszkodom. –
Azért nem kell rögtön gyámság alá vonni. – Megünnepeljük a
fizetésemelésem. Mondd meg, egyből háromszáz forinttal!
Tudod, mennyire örülök?! – Lassan egész jó parti leszel. – Azt
elhiszem, te csibész!
Lázár az öccséhez tartott a kollégiumba. Nem így képzelte
ezt a találkozást. Visszagondolva a beszélgetésre, úgy látta,
Anna egyáltalán nem dobódott fel a gyöngyösi kirándulás
gondolatától. Márpedig el kell jönnie, mert igenis tartozik neki
egy igazi éjszakával. Most nem csődölne be, vele biztosan
nem. Aztán menjen férjez, akihez akar. A gondolatra, hogy
Annát ölelheti, erekciót érzett. És ha Annával minden oké,
visszaédesgeti Rozáliát, és neki is bizonyít.
Anna a naplójába beírta: 1970. február 21. Lázár keresett.
Erőszakos, ostoba és nyámnyila. Utazzam hozzá! Szánom, de
befejeztük. Legyen nélkülem önmaga. Én is nélküle vagyok
önmagam. Lefekvéshez készült. Kovács Kati meglepődve látta,
hogy a pizsamakabátot is felveszi. – Mi az, nem érzed jól
magad? – kérdezte. – Újabban sajog a hátam, néha belehasít.
Csak nehogy baj legyen a tüdőmmel, mint anyámnak. – A
tüdő nem fáj. De nem tart semeddig, röntgeneztesd meg
magad.
Nem értette Lázárt. Egyszer csak feltűnik, és Gyöngyösre
hívja, miközben hallhatta, komoly kapcsolata van. A
barátnőjéről akar mesélgetni… Ezt a hülyeséget ő maga sem
hiszi el. És milyen erőszakos volt. Ahogy elkapta a karját. Ő
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felkereste, amikor problémája volt? Ő odaszaladt panaszkodni
és sírdogálni? Akkor mit akar?! Huszonnégy éves férfi. Ha
gondja van, oldja meg.
Rémeseket álmodott. Hogy mit, arra reggel már nem
emlékezett.
Feri mozi után hazakísérte, még matekoztak egy órát. Jó
volt mellette: áradt belőle a nyugalom, a férfias
fegyelmezettség, a komolyság. Igen, ő az abszolút kiválasztott.
Nem szabad elveszítenie.
Kedden megkapta Lázár levelét. Közölte, hogy szombaton
és vasárnap szabad, várja az állomáson. Arra az esetre, ha
véletlenül elkerülnék egymást, térképvázlatot készített,
megjelölve, hogyan juthat el a lakásra.
Anna nevetségesnek és idegesítőnek találta ezt a túlzott
buzgalmat. Megírta, hogy közbejött munkája miatt nem megy.
Csütörtökön a főpostán dobta be. Lázár pénteken megkapja.
Nem akarta, hogy telefonon még nyaggassa.
A gimnázium után megbeszélte Ferivel, hogy szombaton
elmennek a Fehér-terembe, jönnek a fiú barátai is. A
Dominóban történt viszályt szélcsend követte. Mindketten
figyeltek egymásra. Anna örült, hogy olyan kapcsolata van,
amelyben véleménye lehet, ami nem jár a fiú részéről azonnali
visszavonulással, szakítással. Igen, igaza van Ferinek: nem
tárgynak tekinti, hanem egyenrangú felnőttnek. Négy
hónapig ilyen szoros kapcsolatot még senkivel nem tartott. És
Feri nem azért tart ki, mert „adózik", hanem azért, mert
igazán szereti.
Amikor Lázár elolvasta a levelet, dühödten az asztalt
csapkodta. Elhatározta, nem hagyja annyiban. Ezt a kis
nővérke nem teheti meg vele! Neki jár az az éjszaka. Elég
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világosan megmondta Annának, mégis így válaszol.
Azon morfondírozott, hogyan rendezze Rozáliával a
kapcsolatát. Lehetetlen, hogy ami minden más férfinak megy,
neki ne menne, hiszen ha csak a lányra gondol, erekciót érez.
Meg kell próbálnia türelmesen és kedvességgel. És ha sikerült,
akkor örökre elfelejtheti Annát. Nincs szüksége rá, a kegyeire,
a megszállottságára… ahogy Tapolcán szinte széttépte… De
azt is számításból. Mert számító, fűnek-fának hangoztatja,
hogy diplomás férj kell neki, csak diplomás pasihoz megy
feleségül… Ahogy azt ő elképzeli! Ahhoz ő kevés. A
megjátszott hisztériájával… biztosan a Csikynek is
hisztériázott… és még mennyi mindenkinek… az a szőrös
öle… igen, szétnyitni azt a bársonyos combját és belehatolni…
Érezte, most nagyon behatolna… Igen, egyszer, akárhogyan is
belehatol… Először megpróbálja Rozáliával, aztán… Még nem
tudta, hogyan csinálja, de Annát biztosan megszerzi. Ezzel a
szégyennel a lelkében nem tud, nem akar élni…
Ellenőrizni akarta, igazat írt-e Anna, vagy csak kifogást
keresett. Szombat délután felhívta a szemészeti osztályt,
bemondott egy nevet, és Annát kereste. Amikor
felvilágosították, hogy nincs bent, érdeklődött, mikor éri el
legközelebb a kórházban. Azt a választ kapta, hogy hétfőn
délelőtt. Világos, egész hétvégén szabad, és ezt már akkor
tudta, amikor ő felkereste, de ködösített. Nem akarja
jóvátenni, amit elkövetett ellene, nincs hozzá kedve. Ha az a
pasi esetleg mégis feleségül veszi… Bántotta, nagyon bántotta
ez az egész. Tehetetlennek, megalázottnak érezte magát.
Nyitni kék, nyitni kék!

Rég voltak a Fehér-teremben. Hajnalban gyalog sétáltak a
nővérszállás felé. Megenyhült az idő, sejtelmes földszagot
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hozott a szél, titokzatosan csörgette az ágakon ragadt tavalyi
száraz leveleket. Anna hirtelen megállt: – Hallod? – Lázár
fülelt, de hiába: – Mit kellene hallanom? – Figyelj jobban!
Lázár feszülten nézte Anna arcát, de nem hallott semmit. –
Mire gondolsz? – Befelé figyelj, akkor meghallod a sejtelmes
percegést, motozást, ahogy megroskad a hó… És a csepegő
ereszek… meg a kupacok alól csörgedező milliónyi kis ér
vidám futkosása… És érzed ezt a szagot? A földnek, a
tavasznak, a nyújtózkodó fáknak ezt az üzenő szagát?… És
egy óra múlva, amikor megszólal az első madár, hogy nyitni
kék, hogy nyitni kék, hogy ki kell már nyitni az eget, a szívet,
mindent, ami szép és igaz…
Anna kacagott, de úgy, mintha ő maga volna az ujjongó
madár, és közben folytak az arcán a könnyek, az önfeledt
könnyek: – Úgy, de úgy imádom a tavaszt! Csókolj meg, de
úgy, hogy elfelejtsem a szívem, a lelkem, mindent, ami én
vagyok…
Kern csókolta könnyes arcát, száját. A könnyes lelkét. – Én
minden tavasszal újjászületek, és örökkévalónak érzem
magam – mondta Anna, olyan szorosan ölelve Ferit, mintha a
múlt árnyai, a jövő kétsége és félelme elől bele akarna
kapaszkodni, tőle remélne hitet és védelmet. – Úgy szeretem
hallani a rajongásod – suttogott a fülébe a fiú, mintha attól
tartott volna, hogy ezt a szemérmes titkot bárki kihallgathatja.
– Néha talán unalmas vagyok. – Ahhoz magamat kellene
unnom – nyugtatta meg Feri.
Anna úgy gondolta, hogy elmeséli az ostoba Lázár egy
héttel ezelőtti látogatását. Keze Feri kezében volt, és nem
tulajdonított jelentőséget annak, aminek nem volt: – A múlt
hét szombatján felkeresett a kórházban egy régebbi
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férfiismerősöm. Még az egyetemen jöttünk össze, most
Gyöngyösön dolgozik, és az a perverz ötlete támadt, hogy
ezen a hétvégén utazzam el hozzá, és aludjak ott az
albérletében. Úgy győzködött és erősködött, mintha nem
lenne normális. Végül, hogy lerázzam, azt mondtam, jó, ha
lesz időm, akkor talán. De csütörtökön megírtam, hogy nincs
és az elkövetkező ötven évben nem is lesz – nevetett Anna, de
Kern nem mulatott vele, mert nem találta humorosnak a
történetet. – Korábban mi volt köztetek? – kérdezte nyersen.
Anna megállt és a fiú szemébe nézett: – Mondtam neked,
hogy még soha nem voltam férfival. – Azzal sem, aki a
Dominóban rád köszönt és te nem válaszoltál, hogy ki az? –
Ha senkivel, akkor azzal sem. – Megkérdeztem a presszós nőt,
hogy ismeri-e az illetőt. Azt mondta, Uglyai Györgynek hívják
és mérnök. – Nincs jelentősége. – Feltűnnek a régi árnyak…
Anna, mennyi abban az igazság, amit elmondasz nekem? –
Megmondtam, ha kívánod, hozok orvosi igazolást… de ha
magadnak jobban hiszel, állok a próbatétel elé… – Ez nem
vicc!
Anna bosszúsan elindult: – Nem hiszel nekem? – kérdezte
indulattal. – Ez is mérnök, az is mérnök… – És te is mérnök
vagy. Íme, összeállt benned a kép, mert amikor a Katowicében
felkértél, rögtön tudtam, hogy mérnök vagy. Hagyjuk ezt!
Vagy folytatni akarod? – És miért nem mondtad meg rögtön,
hogy az a srác keresett? – Minek beszéljek arról, aminek nincs
jelentősége? – Ne haragudj Anna, de nekem ez így nem
tetszik. – Mi nem tetszik? Én tiszta és őszinte vagyok.
Ismertem előtted is férfiakat, de elmondtam, egyikkel sem volt
viszonyom. De ha lett volna is, szeretlek téged, és eddig azt
hittem, ez a legfontosabb. Én még soha nem kérdeztem meg
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tőled, hogy volt-e már nő az életedben… Ami volt, az elmúlt.
Ami elkövetkezik, az vagyunk, az leszünk, és nekem csak ez
fontos. Vagy neked valami más? Feri, neked mi a fontos? Amit
gondolsz, vagy esetleg az igazság?
Kern némán ment Anna mellett. Keresett önmagában,
önmagának egy követ, a lába elé helyezte, és felbotlott benne.
Aztán megtalálta a felelőst…
Megpuszilta Annát, és fázósan elindult a város felé.
Anna a naplójába csupa nagybetűvel beírta:
FERI ELMENT!
De csak az ördögöt akarta elűzni.
Ám az ördög befészkelte magát Feri lelkébe, és
megbénította. Úgy érezte, hogy sok ideje elmegy Annával, sok
értékes ideje. Telnek a hónapok, és nem tud mit kezdeni a
lánnyal. Szeretné is, meg tart is tőle. Néha maga a testet öltött
különlegesség, például azzal, ahogy észrevette a hóolvadás
zajait. Ő ilyesmire soha nem figyel. És a tavaszi földszagot is
csak tudomásul veszi, hogy a tavasz ezzel jár. Ennek az az
átélése, amit Annánál tapasztalt, újdonság volt számára.
Máskor viszont elriasztotta a kisajátítási vágyával, az
őrületig hajszolt oktalan féltékenységével. Az is zavarta, hogy
Anna megalázta a feltétel nélküli felkínálkozásával. Talán már
lefeküdt volna vele, ha Anna hagyja, hogy ezt ő
kezdeményezze. Olykor elképzelte Annát, amint öleli… és ez
a kép rendkívül vonzó volt. De néha úgy csókolta a lány, hogy
megrémült a szenvedélyétől, a szinte állati odaadásától és
önfeladási vágyától.
Nem tudta, mit tegyen.
Mert azt sem tudta, hogyan kezelje ezeket a bizonyos
árnyakat. Eljutottak hozzá hírek. De hát Anna csinos nő, már
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23 éves, természetes, hogy lehetett egy-két kalandja, csak
éppen nem akar róla beszélni. És ha még tényleg szűz, nem
biztos, hogy mellette szóló érv, mert arról árulkodhat, hogy
tartósan egyetlen férfi sem tudta elviselni, ezért nem jutottak
el az ágyig. De ezt fancsali okoskodásnak vélte, hiszen egy
olyan lány birtoklásáért, mint Anna, sokat hajlandók elviselni
és megtenni a férfiak.
Ezernyi dolog szólt Anna mellett, és kevés ellene. De ez a
kevés most idegesítően soknak tetszett. Talán azért, mert
szabadulni akart abból a tarka, gyakran elviselhetetlen
ragyogású és időnként elboruló világból, amelyet Anna
jelentett. Egyszerre volt túl sok, és ijesztően kevés.
Ő Kern nélkül is egész

A barátai dicsérték Annát, és Feri hallgatott rájuk. De arra
gondolt, még csak szeptember 25-én lesz 26 éves. Eddig
állandóan tanult. És most is tanul és tanít: beilleszkedik a
gyakorlati, a tudást igénylő és megkérdőjelező világba. Érezte,
hogy nem ott van a helye, ahol kényszerűségből dolgozik.
Mást akar és másként. Eddig nem volt ideje lányokkal
foglalkozni. Kevés ilyen irányú tapasztalata van. Vajon le kelle kötnie magát Anna mellett. Vajon tényleg ő a kiválasztott,
akivel élnie lehet és kell?
Olyan kérdések voltak ezek, amelyekre nem tudott
válaszolni. És egyelőre nem is akart. Pihentetni kívánta a
kapcsolatot, próbára téve magát és Annát. És persze
érzékeltetni, hogy nem tetszenek neki a múlt árnyai, azoktól
határolódjék el. Legyen csak az övé, de úgy, hogy azért
megmaradjon önmagának.
Jól hangzott mindez, de félt is, hogy elveszíti Annát. Mit
tegyen?
299

Gondolkodni akart, mégpedig a lány befolyásának
mellőzésével. És ezt csak úgy tehette, ha nem találkoznak,
telefonon sem beszélnek. Tudni akarta, mennyire hiányzik
neki Anna. És Annának ő.
Annának nagyon hiányzott a telefon is, a telefonáló is.
Kern mindennapi jelentkezése mákony volt. Elfeledtette
vele… És hirtelen belevillámlott, hogy mit is feledtetett el?
Semmit. Ő Kern nélkül is egész. A maga ura és szolgája. Úgy
látta, hogy a szépsége Kern nélkül is szépség. Emberi értéke
Kern nélkül is érték. Neki nincs miért szégyenkeznie,
szomorkodnia. Ő mindvégig a maga teljességét nyújtotta.
Kétségtelenül Kernnek köszönhetően voltak pillanatai, amikor
többnek látszott önmagánál, sokkal többnek, ami meglepte és
megzavarta.
Kern nem telefonált, nem jelentkezett, és Anna tudta, ő
most nem hibázott, minden fényét megmutatta, és… és
életében először határozottan és pontosan úgy érezte: nem ő
kevés, hanem a másik, aki megriadt ettől a teljességtől. Mert ő
sokkal többet nyújtott és kínált, mint afféle programokat: a
lelkét mutatta meg, és Kern kevésnek mutatkozott arra, hogy
ahhoz fölérjen.
Örült ennek a gondolatnak. Vigasz és ösztönzés volt, hogy
ha fáj is, ne keseredjék el, higgyen abban, hogy ő jobban
hiányzik Kernnek, mint Kern neki. Olyannyira számot vetett a
gyáva lelécelésével, hogy kérte Buzáné Juli nénit, egész
hónapra délutáni műszakra ossza be. A főnővér szívesen
teljesítette kérését, mivel ezt az időszakot vállalták a
legkevésbé lelkesen az alkalmazottak.
Kovács Katinak feltűnt, hogy Annának elmaradtak a
programjai: – Baj van, Anni? – Mire gondolsz? – Lelépett vagy
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kirúgtad? – Tudod, hogy én nem rúgok ki soha senkit. – Ez a
te bajod. Én a doktor urat is rögtön kirúgtam, amikor
kellemetlenségek voltak miatta. És hiába dúl köztem és a
műtős Tóth Dezsike között az égiháborús szerelem, őt is
kirúgom, ha többet enged meg magának, mint amennyit én
megengedek neki.
– Te lefeküdtél vele? – Már elnézést, de te Ferivel ennyi idő
után sem? – Én nem bánnám, de neki elvei vannak… – Tudod
mit, le vannak egy pasinak az elvei szarva, ha nem azt
csinálja, amit jónak látsz. – Szeretném, ha majd feleségül
venne, és akkor tisztelnem kell, hogy ő is tisztelhessen engem.
Kati kacarászott ekkora naivitás hallatán: – Egy pasi sose
fog tisztelni, különösen egy mérnök. Egy mérnök baromi
nagyra van azzal, hogy ő nem tudom ki a lófasz… Láttam,
hogy a kórház kapujában még valamikor januárban megvárt
az az autószerelő srác, Kovács Péter. Mit akart? – Ismét
feleségül kért. – Látod, milyen bolond csaj vagy. Az a srác jól
keres, autója van. Maszekban javítgatja a dokik járgányát,
azzal is összeszed havi néhány ezret... A nagyanyjától lakást
örökölt… Saját lakás, Anna! És jóképű is a srác. És ott volt
neked az a Béki Gábor, az a hentes. Micsoda egy izmos,
belevaló krapek. Az a húsboltban havi ötezret összelop.
Jómódúak a szülei…
– Ő egy évet várt rám, de neki is megmondtam… – Egy
ilyen pasit elszalajtani! Visszasírod még, abban biztos lehetsz.
– Tudod, van egy fogadalmam. – Egy hülyeséged! Bezzeg,
ha engem kérne… És mi az, hogy te akarod, ő meg nem?
Akkor impotens! Egy impotenssel pedig mire mész? De
különben is elrepült… Huss! Ezek mind ilyenek! És mondott
legalább valamit? – Lehet, hogy mégsem szeret, és nem akar
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többé látni. – Ezt mondta? – Nem, nem mondta. Csak nem
telefonál, és ez több, mintha bármit is mondott volna… –
Tudod mit, Anni, az ilyen pasit szard le… Te akármilyet
kapsz! Micsoda dudáid vannak! Az arcod, az alakod…
Nehogy már kegyet gyakoroljon. – Ez nem ilyen egyszerű…
Ismered, komoly fiú. Lehet, hogy azért maradt el, mert
nagyon is komolyan veszi magát… – Hát az ilyen
komolyságon is csak nevetek…
Néha még mindig hívta Némethy. Egyik nap lent járt
Miskolcon, kereste telefonon a szálláson, de Anna éppen «i
városban nézelődött, meg akarta lepni magát valami húsvéti
ajándékkal, és mint máskor is, előtte felderítette a terepet. A
férfi délután a kórházban kereste. Anna megígérte, hogy este
tíz után rövid időre beül vele a Katowicébe, várja meg a
műszaki kapunál.
A férfi a szépségéről, a vele kapcsolatos álmairól, a
vágyairól beszélt, csábította Pestre, de Anna rejtélyesen csak
mosolygott, és még tizenegy előtt hazatért.
Olyat sejtett, hogy a férfi érzései csak a megszerzéséig
terjednek, illetve a birtoklásáig. Soha nem mondta
telefonálásai során, hogy nagy lépésre szánta el magát. Most is
csak azért találkozott vele Anna, hátha bejelent valamit, amit
talán, már csak azért is, elfogadott volna. De nem kérte
feleségül, s amiért annyira rajongott, azt csak a nászéjszakán
kapta volna meg. Így, láthatóan, a csoda nem kellett neki.
Anna megtartotta magának.
Fehérköpenyes lesipuskás

Március 13-án, pénteken Jankovich doktor átszólt
telefonon, hogy átugrana-e hozzá, ha végzett. Mosolygott a
fiatal doki buzgalmán. Hazaindulás előtt, utcai ruhában sétált
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át. A Kerntől kapott lila pulóver és a sárga szoknya volt rajta,
valamint szivaccsal bélelt zöld átmeneti kabátja.
Jankovich előzékenyen lesegítette a könnyű kabátot, és
hipp-hopp előkerült a konyakos üveg. – Miért vagy te ilyen
szép? – kérdezte a lázas doktorka. – Butuska kérdésre mit is
válaszolhatnék? Csak. Illetve a szépség viszonylagos, van,
akinek tetszem, van, akinek nem. Például az osztály
főnővérére, Juli nénire semmilyen hatással nem vagyok. Vagy
ha mégis, az inkább negatív, mint pozitív. – Te esemény vagy,
mindenki észrevesz, ő pedig csak egy egészségügyi dolgozó. –
Jaj, de értelmiségi módon tetszik bókolni, doktor úr –
csúfondároskodott Anna.
Jankovich az ilyen benyögéseket nem kedvelte, mert
ezekben lesajnálást érzett. És Anna szempontjából jogosat,
hiszen nem a lány akart tőle valamit, hanem ő a lánytól,
mégpedig ingyen és bérmentve. – Anna, mi újság a fiúfronton? – Ezt tőlem, mint frontharcostól kérdezed?
Jankovich őszintén felnevetett. A válaszban érzékelte, hogy
azzal a kicsit lebecsülő hanggal, amellyel társalgott Annával,
nem jut semmire, mert a lány átlát rajta. – Néha, ráérő
perceimben, amikor megjelensz előttem úgy, ahogyan az isten
megteremtett, azon szoktam gondolkodni, hogy miért vagy te
még mindig szabad préda, hiszen aki egyszer is ölelhet,
örökre elveszíti a józan tisztánlátását, és egész hátralévő
életében téged akar.
Anna ivott egy kortyocskát a konyakból, aztán
szuggerálóan a férfire nézett: – És? – kérdezte. – Mire
gondolsz? – Én semmire, lévén, hogy te énelőttem csak úgy
jelensz meg, mint egy fehérköpenyes lesipuskás… Te viszont
gondolkodsz az én állítólagos szabad préda, vagyis meglőhető
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mivoltomon, s nem adtál választ megfogalmazott kérdésedre,
pedig az intelligens emberek egyenletmegoldásai fölöttébb
érdekelnek.
Jankovich kicsit zavarba jött, ő is ivott egy kortyot.
– Tudod, van egy angol közmondás, miszerint a puding
próbája az evés. A kérdésemben implicite benne foglaltatik a
válasz.
– Ez jól hangzik, de nem ismerem ezt a bizonyos implicite
kifejezést, és nem szeretném, ha csőbe húznál. – Feltételezel
rólam olyat? – Kicsi ez az orvosi szoba egy nagy szerelemhez.
– De egy kicsihez éppen elég kicsi. Fogadjunk, hogy nem
mersz idefeküdni mellém. – Ha ez a bátorság próbája, nem
késlekedem.
Az ügyeleti sezlonon a doktorka mellé hevert. A férfi fölé
hajolt. – Uramisten, milyen édes vagy! – mondta és Anna
szájára hajolt. Először elfordította a fejét, aztán hagyta, hogy a
férfi kísérletet tegyen. De valójában ő kísérletezett. Kíváncsi
volt, hogy egy olyan jóképű, belevalónak látszó, magabiztos
doktor úr, mint Jankovich Mihály, hogyan viselkedik, ha nem
egy langyos viszont-csókot kap, hanem valamit, ami túl van a
képzelet hétköznapi grádicsán.
Elkapta a férfi nyakát, és úgy csókolt vissza, hogy a
doktorka nyelve majdnem a szájában maradt. – Szent atyám!
Te aztán nem vagy egy mindennapi! – Legalább a kezdet
legyen bíztató. És most hogyan tovább? Gomboljam ki a
slicced és vegyelek a számba?
Jankovich ledöbbent a kérdés hallatán, s komolyan véve,
zavartan kinyögte: – Az se volna rossz játék. – Anna felült:
– Sok jó játék van, de a játszónak azt meg kell fizetni.
Anna felállt és visszaült korábbi helyére.
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Jankovich doktor arra gondolt, hogy Anna a folytatásért
pénzt szeretne: – Én benne vagyok. És mennyire gondolsz? –
Mi mennyire? – kérdezte Anna kajánul. – Most nincs nálam
pénz, de remélem, szavazol nekem ennyi bizalmat.
Anna kacagott, úgy kacagott, olyan kárörvendően, hogy az
sértőbb volt, mintha leköpte volna. – Aki nem készül a
feladatra, az mindig a sor végére kerül. És olyan hosszú a sor,
hogy rád ebben az életemben már nem kerül sor.
Otthagyta az orvost egy olyan csók emlékével, amely –
legalábbis remélte – mérce lesz számára minden elkövetkező
csókjához.
Március 14-én, szombaton öt órakor egyedül ült az
ügyeletes nővérszobában, amikor megcsörrent a telefon. Még
nem is olyan régen ilyen időtájban gyomorgörccsel várta Feri
hívását. Két hét alatt leszokott róla, és megbarátkozott a
gondolattal, hogy Uglyai után ő is szótlanul lelépett, minden
bizonnyal valaki más miatt, akit a saját értékrendszerében
többnek ítél, mint amennyire őt tartja. Közönyösen beleszólt:
– Tessék, szemészet.
A vonal másik végén valaki nagyot nyelt, aztán
megszólalt:
– Szia, Anna, Kern Ferenc vagyok. – Anna szíve nagyot
dobbant, de se lelkesedni, se fancsaliskodni nem akart,
ugyanakkor érzékeltetni kívánta, hogy nem érdektelen
számára ez a hívás: – Szia. És neked soha nem kell
bemutatkoznod.
– Anna, szeretnék veled találkozni. Azt hiszem, volna mit
megbeszélnünk. – Szívesen találkozom veled, és örömmel
meghallgatlak, de külön mondanivalóm nincs. Ha folytatjuk,
én mindent ott folytatok, ahol pontosan két hete a csóknál
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abbahagytam. – Holnap jó lenne neked? – Számomra nemzeti
ünnep, ha találkozunk. És különben is szabadnapos vagyok,
és képzeld, nem kell átszerveznem a programomat, senkit
nem kell lemondanom, áthelyeznem, mert neked tartottam
fent ezt az időt is. – Lehet, hogy gyenge voltam. – A
megfontoltság nem gyengeség. Akkor mikor? – Én
legszívesebben már tízre érted mennék, és együtt lennénk
egész nap. – Bocsáss meg, de elfelejtettem mondani, hogy
tízkor éppen foglalt vagyok: a szerelmemet, Kern Ferencet
várom – mondta Anna és azzal a régi boldogsággal nevetett
fel, amely annyira simogatta a fiú szívét.
Letette a kagylót, és hosszan nézte a telefont. Szivárogtak a
könnyei. Glóner doktornő lépett be. – Rossz hír, Anna? – Nem
sírok, hanem mosolygok. – Eredetien csinálja, de a kevés
könny kifejezetten használ a szemnek.
A naplójába csupa nagybetűvel írta be: VISSZAJÖTT.
TALÁN EL SEM MENT. FERKÓ, MENNYIT ÉREK NEKED?
TE NEKEM MINDENT, DE MINDENNEK MÁSNAK KELL
LENNI, MINT EDDIG VOLT. ANI, EGYSZER TE IS ÜGYES
VOLTÁL. SZERETLEK!
Este az ágyban, mint mindig, megpróbálta rendezni
magában a napot. Örömmel érte tetten, hogy nem érdekli, mit
akar megbeszélni Kern, hiszen a lényeget a telefonálásával
elmondta: szüksége van rá. Nem ő volt az első fiú, aki
visszajött, de az első, akit feltételek nélkül visszavárt. És
eszébe villant Lázár, aki Feri eltávolodásában szerepet játszott.
Az első napokban idegesítette váratlan megjelenése és
abszurd siránkozása, illetve kérése. Mivel nem jelentkezett,
bízott benne, hogy sikerült azzal a bizonyos Rozáliával
rendeznie a komolynak mondott érzelmi szálait.
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Másnap borús, de enyhe idő volt. Kimentek Lillafüredre, a
Palotában ebédeltek. Fontos semmiségekről beszélgettek.
Anna szánt szándékkal elmesélte, hogy közben hevesen
udvarolt neki Jankovich doktor, aki fiatal és jóképű. És egy
alkalommal táncolt a Katowicében, felkereste ugyanis az a
pesti ismerős, akivel két évvel ezelőtt a vonaton
összeismerkedett. – Talán titokzatos módon azt gyanították,
hogy magamra hagytál. De én tudtam, hogy nem így van.
Kern bort töltött a poharakba: – Igyunk arra, hogy ismét
együtt vagyunk. – Anna felkacagott. – Mit nevetsz? – Igyunk a
márciusi ifjakra!
Tiszta és átlátszó. Vagy naiv és hiszékeny?

Feri ebéd után kávét rendelt. Nagy levegőt vett, mint aki
valami fontosat akar mondani, de képtelen belevágni. Anna
nem sürgette. Neki nem volt tisztáznivalója. Ő tiszta és
átlátszó volt. Igaz, Éva azt mondta neki, hogy naiv és
hiszékeny.
Azt gondolta: egyik sem, csak magából indul ki. Ő jó, még
gondolatban sem árt senkinek. Akin tud és lehet: segít. Hogy
mérnökné akar lenni? Nem kötelez senkit, hogy elvegye.
Hogy álmai érdekében többször is áldozatot hozott? Ez igaz,
de nem számításból tette. Akik azt hitték, hogy sokkal többek,
belesodorták a kényük-kedvük szerinti vállalásba. És nem
vették észre, hogy ők bizonyultak kevésnek, mert
igénytelennek mutatkoztak, beérték azzal a parányival, amit
kicsikartak, miközben mindent: lelke teljességét megkaphatták
volna.
Most is ez volt a kérdés. De nem az ő, hanem Kern kérdése:
mennyire becsüli önmagát egy másik ember megítélésében és
akarásában?
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Kern fizetett, mielőtt rászánta volna magát valamire, ami
fontos számára, ha már hívta Annát. Félt, hogy keveset ígér a
lánynak, aki konok hűséggel bírta: két hét alatt egyszer sem
kereste. Nem azért, mert nem fontos számára, hanem azért,
mert túlságosan az. Tudja-e ezen az úton követni?
Sétáltak. Fogták egymás kezét, mint ismerkedésük
hajnalán, amikor a konfliktusok még lehetetlennek látszottak,
mert csak rajongani tudtak.
Kern megállt, magához húzta. Kíváncsi volt, régi-e még a
csókja. Az volt, de nem követelőző, nem erőszakos, nem a
másik lelkét megivó. – Anna, nem akarok magyarázkodni… –
Nincs is miért – mondta a lány. – Én nem jelentkeztem. – Én is
jelentkezhettem volna – mondta szelíd mosollyal Anna. – Ne
ments fel! – Nem is tehetném, mert nincs fölötted hatalmam. –
Szóval megerősödött bennem, amit eddig is tudtam, hogy
szeretlek, fontos vagy számomra.
Anna figyelmesen hallgatott. – De most is azt mondhatom,
amit ismeretségünk kezdetén, hogy nem ígérek semmit, se
házasságot, se örök hűséget, ezt az időre szeretném bízni. Én
nem követelőzöm, és egyelőre nem élek azzal, amit feltétel
nélkül adnál. Csak azt akarom, hogy szerethesselek, és
szeretném, ha te is szeretnél. Mi a véleményed?
Anna eltűnődve a távoli, rövidesen zöldbe boruló
hegyormokat nézte: – Ismét beköszönt a tavasz, a tökéletes
tavasz. És mi csak a telet ismerjük. A tavasz más. Azután jön a
nyár. És miénk lesz a ragyogásával, a felelőtlenségével. És
majd újra ősz következik: új színekkel, a szüretelés
lehetőségével, a létezés gazdagságával. Miért fosztanánk meg
ettől magunkat? Itt vagyunk. Tudom, hogy szeretsz. Tudod,
hogy szeretlek. Nem kell sietnünk, nem kell semmit
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elkapkodnunk. Mi is kivirágzunk, megfoganunk és
megérlelődünk. – Ránézett Ferire, máskor villogó tatár-szeme
teli volt könnyel: – Akarhatnánk ennél többet?
A fiú magához ölelte, az ő szemét is telifutotta a könny, és
már biztos volt benne, hogy helyesen cselekedett, amikor
felhívta a lányt, és újra kezdik azt, ami most olyan szép, és
lehet, hogy lesznek benne csapkodó viharok, de legalább már
tudják, hogy azok természetes részei a szerelmüknek, és talán
minden szerelemnek.
Feri ismét rendszeresen telefonált, megjelent a
nővérszálláson, együtt matekoztak, eljártak moziba,
szórakozni. De minden szebbnek látszott, mint azelőtt. Anna
magabiztosabb lett, hiszen megméretett és megfelelő súlyúnak
találtatott. Feri is annyinak, amennyi korábban volt, és
kimondatlanul is elkötelezettnek. Anna okosan szeretett, és
okosabban szerették. Tényleg nem volt mit sürgetni.
Végül eldöntötte, mivel lepje meg önmagát húsvétra:
vásárolt egy piros pulóvert 436 forintért. Korábban vett egy
fűzöld, feszes szoknyát. Piros körömcipőt már két évvel előbb
beszerzett, és volt egy kicsi, de mutatós piros válltáskája is.
Húsvét vasárnap ebben a szerelésben látogatott ki Sajópetribe.
Margit nem győzött ámulni, hogy milyen csinos. Persze
könnyű neki, nincs gondja semmire. És biztosan van
támogatója, mert csupán a fizetésből nem telne ilyen
hacukára.
Anna anyja feküdt, nehezen vette a levegőt. Az utóbbi
időben egyre gyengébbnek érezte magát. A szíve is ijesztgette.
Éjszakánként rosszullét ébresztette. Halálfélelem gyötörte.
Anna aggódott. Kérte nővérét, ha rosszabbra fordulna
édesanyjuk állapota, azonnal hívják fel, intézkedik és beviteti
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a kórházba. – De időnként ki is ugorhatsz. Úgy viselkedsz
itthon, mint egy idegen.
Játszott kis unokahúgával, Mariannal. Édes volt, és Anna
szemével nézve leginkább a nagyapjára hasonlított.
Szegényke egyfolytában köhögött. Anna kivette az ágyból,
csókolgatta: – Egy gyerek… egy ilyen kislány mindennél
fontosabb az életben. – Neked is lehetne már, ha nem volnál
válogatós. – Tudod Margó, hogy ez nem ilyen egyszerű. – Ez a
lány olyan, mintha nem is én lennék az anyja, hanem te –
mondta hízelkedőn Margit. – Szerintem nagyon hasonlít rád,
de az se lesz hátrányára, ha rám üt… – Remélem, a
természeted nem örökli – jegyezte meg Margit. – Rossz a
természetem? – Rátarti vagy Annuskám, nagyon rátarti, és ezt
az apánk nevelte beléd… Tíz éve temettük, de te nem jöttél
haza az évfordulóra. – Sokat dolgozom. Egész hónapban
délutános voltam, meg tanulok… És Ferkóhoz is igazodnom
kell. – És ez is mérnök? – Igen, de ez nem hátránya, mert
kedves és szeret engem. – És feleségül is vesz? – Nem biztos,
hogy az a legfontosabb. – Egyébként még a nővérszálláson
laksz? – Hát hol laknék? – Mit tudom én… ez az elegáns ruha,
meg minden… Szóval eléggé nagylábon élsz. – Igen,
harminckilencesen, és néha nem bánnám, ha kisebb lenne, és
főként keskenyebb a lábfejem. De hát parasztlány vagyok, a
lábamon is látszik. – Te meg a parasztlány! Csak vigyázz
Anna, pofára ne ess.
Janika búskomor volt. Húsvétkor szerette volna eljegyezni
Dankó Margitot, akivel évek óta együtt járt. De a szülei nem
egyeztek bele. Módosak voltak, halogatták lányuk döntését,
úgy látták, ráér az az eljegyzés majd a nyáron is. Anna ismerte
Jani kedvesét, Miskolcon dolgozott eladóként. Helyes, okos,
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talpraesett lánynak látta, s úgy ítélte meg, hogy jó hatással van
a bátyjára. Szurkolt Janikának, hogy sikerüljön neki, amit
eltervezett. – Az a baj, hogy szegények vagyunk… – mondta
Jani nekikeseredve. – Ha apánk élne, minden másként lenne,
de meghalt, és nagyon egyedül maradtunk… Neked sem
sikerül semmi. – Ez a Feri komoly fiú. – Anna, az a komoly,
aki feleségül vesz… A többi csak duma.
Csak ennyit mondasz?

Kevéssel az után, hogy visszaérkezett, telefonon keresték.
Azt hitte, Feri, várta a hívását. Lázár kívánt kellemes húsvétot.
– Neked is – mondta Anna. – Csak ennyit mondasz? – Jól
vagy, egyenesbe jöttél? – Rozáliával kibékültünk, és
fantasztikusan jó vele az ágyban. – Örülök, hogy a problémád
megoldódott. – De közben is rád gondolok, különben nem
megy… – Csacsiság, nekünk nincs és már soha nem lesz
közünk egymáshoz… Kérlek, felejts el. Én ugyanazt tettem. –
Vagyis nem gondoltad komolyan, hogy eljössz hozzám
Gyöngyösre? – Jóska, szerelmes vagyok, csak rajtam múlik,
mikor vesz el a fiú… Ami volt, elmúlt. Légy boldog, én is
megpróbálom ugyanezt. Ég veled. – Anna! – kiáltott Lázár.
Anna hallotta a hangját, de letette a kagylót.
Este Ferivel és a barátaival moziban volt. Francia vígjátékot
láttak, sokat nevettek
Húsvét hétfőn Kernnel abban a szerelésben ment el
Éváékhoz, amelyben hazalátogatott. Útközben elmesélte a
fiúnak, hogy volt otthon, és sajnos, rossz bőrben van az
édesanyja: – Ha ő meghal, nem marad senkim, de senkim. –
Én senki vagyok? – kérdezte Feri. Anna mosolyogva nézett rá:
– Anya csak egy van, igaz, Kern Ferenc is.
A barátnője dicsérte, hogy milyen csinos. Kern büszke volt
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rá.
Éva férje gyógyultan hazatért. Négyesben ünnepeltek.
Iszogattak, táncoltak. Annának szép szopránja és abszolút
hallása volt, kacagós jókedvében több népdalt elénekelt. Éva
mesélte, hogy milyen gondosan ápolja a férjét, mindent
odakészít a keze ügyébe. – Hallod Anni, figyelj és tanulj,
hogyan kell bánni egy férjjel, és rangja szerint becsülni –
mondta mosolyogva Feri.
A konyhában Éva arról kérdezte Annát, volt-e már köztük
valami. A lány nevetve mondta, hogy a témát jegelték. – Ha
gondolod, mi este átugrunk a szomszédba, nektek pedig
áthúzom, megvetem az ágyat. – Anna összecsókolta: – Édes
vagy, igazi barátnő, de egyrészt nem én vagyok a férfi,
másrészt, ha ez a bizonyos férfi akarná, itt és most akkor sem
történne semmi. – Ne butáskodj már! – Nem, Éva, erről szó
sem lehet, és kérlek, nehogy megpendítsd Ferinek. Ha ezt
egyszer eldöntjük, semmit nem bízunk a véletlenre, és
megadjuk a módját. – Így soha nem lesz köztetek semmi. – Az
kisebb baj, mintha lenne egy olyan együttlét, amely után
mindketten kevesebbek lennénk. Én boldog vagyok Ferivel,
Feri boldog velem. A többi majd megy magától.
Kéz a kézben távoztak éjféltájban.
A nővérszállás sarkán búcsúztak. – Anna, nélkülözhetetlen
vagy számomra, egyre jobban szeretlek – mondta Feri. A lány
szédülten nézett rá: – Én az utóbbit nem mondhatom, mert
bennem csúcsrajáratottan működik a szerelem.
Az utolsó busz már elment. Szerencsére a kórházzal
szemben megállt egy taxi. Feri lestoppolta, Anna hosszan
integetett. Még nem ment be a nővérszállásra. Az enyhe
széllel olyan illatok hömpölyögtek a hegyről a városba, hogy
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az alkoholtól és a szerelemtől spicces Anna képtelen volt
máris fedél alá menni. Úgy sétálgatott a nővérszállás előtti
keskeny úton, hogy közben nem gondolt semmire, mert
egyszerre annyi minden kavargott benne.
A szálassal szemben lévő épület mögött egy férfi árnyát
vette észre. Olyan érzése volt, hogy őt figyeli. Megijedt, gyors
léptekkel elindult a bejárat felé.
Lázár újabb kudarca

Lázár visszakönyörögte magát Szepesi Rozália kegyeibe.
Nem azért, mert annyira oda volt érte, hanem hogy
bizonyítson önmagának valamit. Mivel feledtetni kellett
korábbi erőszakos magatartását, óvatosan közeledett a
lányhoz. Szerette volna elérni, hogy meglátogassa az
albérletében. Húsvét este elmentek szórakozni. Lázár itatta, a
lány kissé kapatos lett.
Aztán Lázár kérte, hogy nála még folytassák az ünneplést.
Rozália sejtette, mire megy ki a játék. A fiú meghatóan kedves
volt. – Tudod, hogy tizenegyre otthon kell lennem, különben
apám lecsap, mint a gyalogbékát.
A lakásban azonnal elkezdődött az ünneplés: Lázár
csókolta a lányt, és már húzta is a heverőhöz. Érezte, minden
rendben van nála. Rozália nem ellenkezett. Lázár arra
gondolt, az 1966 szilvesztere óta őt kísérő átok véget ér, többé
nem gondol Annára és a nála elszenvedett kudarcra.
Magához ölelte a lányt, és egyre rosszabbra fordult a
helyzet. Tudta, ez csak átmeneti állapot, szorongása majd
enged, és csodálatosat szeretkeznek. – Aludj itt – mondta a
lánynak, mindenütt csókolgatva. – Apám széthasítana. –
Rögtön magamhoz térek, csak az élmény váratlansága… –
Majd máskor – mondta Rozália. – Tényleg mennem kell,
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tudod, hogy abból mindig cirkusz van otthon, ha késem… –
Csak most az egyszer maradj. – Nem tehetem… de erre lesz
még alkalom. – Úgy se engedlek el… – Kérlek, ezt ne csináld –
próbált kikelni az ágyból Rozália. Lázár erőszakoskodott: –
Tudod, hogy mennyire szeretlek… Rozika édes, tudod, hogy
nagyon…
– Ennek semmi jelét nem látom… de majd máskor
biztosan.
– Addig nem engedlek el. – Márpedig én elmegyek. – Itt
maradsz! – szorította le Lázár. A lány kapálózott. Lázár egy
idő után feladta. Hagyta, hogy a lány felöltözzék és elmenjen.
Másnap telefonon kereste Rozáliát. A lány kérte, hagyja
békén, nem akar vele találkozni. Váljanak el egymástól
békében. Lázár elkeseredett. Nem tudta, mit csináljon.
Kínjában estefelé telefonon kereste Annát, de sem a
kórházban, sem a szálláson nem érte el. Dühös és
kétségbeesett lett: – Ez a mocskos kurva most biztosan baszik
a pasijával… Azzal bezzeg megy neki! Az bezzeg azt csinálhat
vele, amit akar. Kocsis Ervinnel is közösült… Csikyvel is…
Végigkefélték valamennyien, és mindegyiknek hagyta…
biztosan tépte és marta őket, mert megszállott szuka… Csak
tőle kérdezte, hogy „jó ez neked?” Számító szemét… „Én csak
diplomáshoz megyek férjhez!…” Ahhoz volna esze!
Diplomásnak odatartani.
Rozália nem szakíthat vele, azt nem bírná elviselni… ő
szakít vele, ő írja meg, hogy vége:
1970. április 1.
Megcsináltam a számvetést, negatív.
Leszámoltam a világgal. Mit adott? Múló perceket. Kevés.
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Te is elhagytál. Nem foglak bántani…
Tegnap megtudtam, számodra senki vagyok. Az életem sem
érdekel.
Nem bírom, gyenge vagyok. Nem akarok többet érezni. Üres az
ég vagy zsong, fasz sem tudja… Hiába minden, sajnálom. Nagyon
szeretlek. Éljen Garibaldi, éljen a Republika!
Lázár feladta a levelet, majd két nap múlva kereste a lányt
telefonon, de az letette a kagylót, amikor meghallotta a
hangját.
Lázár úgy érezte, ezt a megaláztatást nem tudja, nem
akarja, és nem fogja lenyelni. Ezt valahogyan megbosszulja,
ha addig él is. Rozáliára nem haragudott, hiszen a problémája
nem Rozáliával kezdődött… Anna hidegsége és elutasítása az
okozója mindennek… Ha február végén eljött volna, most
minden rendben lenne.
Düh és bosszúvágy kavargott benne. Még nem tudta, mit
fog tenni, de hogy valamit igen, abban biztos volt. Anna az
övé lesz, akár akarja, akár nem… Leszámolt a világgal, az
élete nem érdekli. Ha nem boldog, más se legyen az…
Rozáliától levelezőlapot kapott:
Az idegen szavak szótára szerint: Respublika! A többivel
egyetértek. R.
Április 2-án, csütörtökön iskola után találkozott Ferivel.
Beültek a Pálmába. A lány örömmel újságolta, hogy négyes
lett a magyar dolgozata, és matematikából is javított. Kern
munkahelyi ügyeiről mesélt. Nehezen várta, hogy leteljen a
gyakorlati év. Utána elmegy máshova dolgozni, ahol alkotó
munkát végezhet, és többet keres. Megbeszélték, hogy április
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4-én, a felszabadulás ünnepén délután háromkor találkoznak,
kicsit kóborolnak a városban, utána pedig beülnek valahova.
Anna látta a fiún, hogy fáradt, ezért a Szemere utcai
buszmegállóban arra kérte, ne kísérje ki, menjen nyugodtan
haza és pihenjen.
Pénteken délutános volt. Kern a munkahelyéről hívta,
hogy másnap korábban is találkozhatnak. Anna közben 4-én
délelőttre helyettesítést vállalt. Szerette volna, ha minél több
pénze összejön áprilisban. Beszéltek arról Ferivel, hogy
júniusban vagy júliusban kettesben autóbusszal elutaznak
nyolc napra Abbáziába, a tengerpartra. Hónap végén vagy
május elején le kell foglalni az utat. A saját részét maga akarta
fizetni.
Délelőtt a budapesti ünnepi parádé tévé közvetítését nézte.
Nem mintha érdekelte volna a tankok csörömpölő
felvonulása, de nem volt dolga. Egykor megebédelt. Mivel a
váltótársa kettő előtt megérkezett, a kórházban gyorsan
lezuhanyozott. Otthon már csak átöltözött.
Találkoztak Fedor öcsivel és Deli Istvánnal. A mozijegyet
Öcsi már két napja megvette. A film után felmentek Öcsiékhez
és dumáltak. Anna a kanapén Feri mellett ült. Fogták egymás
kezét. Öcsi hülyéskedve megjegyezte: – Te Feri, nehogy
megnősülj nekem, mert aztán te is otthonülő házasember
leszel. – Ugye elengedsz néha, édes? – kérdezte Feri. – El, ha
viszel magaddal! – Papucs leszel! – nevetett Deli. – De nem
akármilyen lábon – viccelt Feri is.
Mint mennyasszony és vőlegény

Április 5-én olyan szép idő volt, hogy délután gyalog
indultak be a városba. A Katowice után lassított mellettük egy
új, világoskék FIAT 850-es gépkocsi, a sofőr rájuk dudált és
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hevesen integetett. – De feltört a srác – mondta Anna. – Ki volt
ez? – kérdezte Feri. – Autószerelő, Kovács Péternek hívják.
Udvarolni akart évekkel ezelőtt, de én már akkor rólad
álmodtam és elhessegettem. – Látod, most ilyen menő
kocsival furikázhatnál. – Inkább veled gyalog a világ végéig,
mint bárki mással luxuskocsiban. Vagy nem ismered az
álláspontomat?
Fedor öcsiékkel a rendőrlámpánál találkoztak. A Kossuth
Fehér-termébe mentek. Annát a társaságból a fiúk elvitték
táncolni. Észrevette Csikyt, aki nem a Dominóban látott
lánnyal rázott. Csiky intett, Anna nem volt hajlandó
észrevenni: a múlt árnyainak a múlt árnyai közt a helye.
Hazafelé a tervezett utazásról beszélgettek. Feri aggódott,
nehogy akkor ráncigálják be katonai szolgálatra. – Csak nem
tesznek ilyet! – reménykedett Anna. – Úgy érzem, most sokkal
jobban megértjük egymást, mint korábban. És ennek nagyon
örülök. – Anna megszorította a fiú kezét. – Mondani akarok
valamit, de ez még maradjon köztünk… Szóval arra
gondoltam, ha te is egyetértesz vele, úgy utaznánk el Jugóba,
mint mennyasszony és vőlegény…
Anna megállt, megfogta Feri mindkét kezét. – Arra kérlek,
hogy ezt a mondatot ismételd el. – Ha remélhetem, hogy igent
mondasz, akkor április végén vagy május elején, amikor már
tudjuk, hogy mikor utazunk, eljegyezzük egymást.
Anna átölelte, szorosan magához húzta Ferit, a válla
rázkódott. – Annám, ennyire megvisel a lánykérés? –
Boldogságtól könnyes arccal nézett a fiúra és csókra nyújtotta
a száját. Nem volt mohó, erőszakos, követelőző ez a csók, de
mégis a legjobb csók volt egész életében. – Tudod, Ferkó, én
azért is igent mondok. – És ha leszereltem, akkor ősszel,
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mondjuk október 25-én, vasárnap, a 24. születésnapodon és
megismerkedésünk évfordulóján az oltárhoz vezetlek. – Ma
nem október 24-e van? – kérdezte nevetve Anna. – De ez a
terv maradjon a mi titkunk. – Nem lesz könnyű hallgatni róla,
de megőrzöm. – Tudod, azért is szeretnék új munkahelyet,
hátha ott lakástámogatást kapnék. Ugye két testvérem van, a
szüleim is nehezen élnek, és ha albérletbe megyünk, nem
marad pénzünk, amit félretehetnénk. – Én is így látom. De, ha
nem muszáj, ne menjünk el Miskolcról. – Eszemben sincs.
Anna sokszor elképzelte ezt a jelenetet, de soha nem
gondolta, hogy ilyen egyszerű és természetes. – Szóval igent
mondasz, Annám? – kérdezte komoly hangon Feri. – Boldog
vagyok, olyan boldog, hogy legszívesebben belerohannék a
tavaszba, ebbe a legszebb és számomra legemlékezetesebb
tavaszba. Tudod, tisztában vagyok vele, hogy most minden
fillérre szükségünk van, tanulnom is kell majd a nyáron,
mégis azt kérem, hogy azért a jugoszláviai utazást ne tegyük
félre. Te, plusz a tenger, a napfény… Belehalnék, ha nem
mehetnénk el, annyira beleéltem magam… különösen, hogy
előtte… Ugye elmegyünk? – Megbeszéltük, és amit én
megígérek, abban biztos lehetsz… tehát nem kell belehalnod
semmibe – mosolygott Feri. Naplójába beírta: Azt hiszem,
nagyon boldog vagyok, boldog „mennyasszony”. Csak el ne
múljon!!!
A végzetes döntés

Lázár a kétnapos ünnep idején Rudabányán tartózkodott.
A haverjaival alaposan beivott. Vasárnap délig aludt. Semmi
kedve nem volt visszaindulni Gyöngyösre. Nem szerette a
munkáját, és nem szerette azt a magányt, amely várt rá.
Az albérleti szobájában ruhástól levetette magát az ágyra,
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és a benne fortyogó indulatokból hirtelen megfogalmazódott a
döntés: megöli Labancz Annát. Két hét múlva szabad
szombatos lesz. Akkor nem feltűnő, ha elutazik. Igen,
megbünteti mindazért, amit vele szemben elkövetett… Hogy
pontosan mit követett el ellene Anna, azt nem fogalmazta
meg, nem is tartotta szükségesnek cifrázni. Egy dolgot tudott
biztosan: így nem akar élni. Örökké csak Annát látja, amint ott
fekszik meztelen az ágyon… az a szép hasa, a sejtelmes öle…
amint szétnyitotta a hosszú combját és ő… ő képtelen volt a
magáévá tenni…
Hát most az övé lesz, de örökre, bármi is következik
azután. Heves erekciót érzett. Vadul onanizálni kezdett.
Minden csupa ondó lett… undorodott a saját ondójától… ezt
mind az Annába kellene lövellnie… de oda más lövelli…
pedig neki előjoga van, ő előbb ismerte meg… Önmaga felett
mondta ki a halálos ítéletet, amikor február 28-án nem
méltóztatott eljönni Gyöngyösre, őhozzá… Rendben van,
április 18-án meghal, és soha többé nem gondol rá…
Hogyan csinálja? Ruhástól az ágyon fekve hajnalig a
megoldás részletein gondolkodott.
Anna nem tudott elaludni: zavarta a hátában jelentkező
idegesítő fájás. De mintha ez is szűnt volna arra a gondolatra,
hogy mégis, igen, mégis minden úgy lesz, ahogyan
megálmodta, ahogyan eltervezte. Imád egy férfit, aki imádja
őt, és ráadásul ez a férfi mérnök. Valósággá válik az apja által
benne elültetett és gyökeret vert ábránd: mérnök lesz a férje,
egy intelligens, komoly, szelíd férfi, akiben egyszerre van jelen
a küzdeni tudás és a szívjóság.
Már várta ezt a bejelentést, és a legjobbkor történt: néha
ismét nyugtalanság vett rajta erőt. Biztos volt benne, hogy
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megérdemli azt, ami rá vár, miként abban is biztos volt, hogy
Feri mindent végiggondolt, és amit eldöntött, azt végrehajtja,
nem lép vissza, nem másítja meg a szavát. Csak olyan messze
van még október. De türelemre intette magát: sok mindent el
kell rendezniük, fel kell készülniük. Ferire három hónap
katonáskodás vár, aztán új munkahelyet kell szereznie. Neki
még hátra van egy év a gimnáziumban és az érettségi. Szóval
nem lehet ezt fejvesztve elkapkodni.
Jó lett volna valakinek elmondani, mást is belevonni az
örömbe. Arra gondolt, iskolába terhesen is járhat, tehát amint
összeházasodnak, azonnal szeretne egy gyereket. Először egy
drága kislányt, utána pedig egy mokány fiút. A gyerekektől
család a család. Tudta, a gyerek sok rettegéssel, féltéssel, és
sok örömteli pillanattal jár. Ő igazságos lesz, egyformán méri
majd a szeretetét, nem úgy, mint az apja.
Igen, az ő imádott édesapja, akit úgy szeretett, és aki egy
pillanat alatt összetört benne mindent. De azt a gondolatot és
erőt, hogy igényes legyen, és olyan férfit válasszon, aki
felemeli, mégis az apja ültette el benne. Elhatározta, vele
megosztja a titkot. Hazamegy, kisétál hozzá a temetőbe, annyi
év után letérdel a fejfája elé és elsuttogja neki a nagy titkot,
amelyet rövidesen mindenki tudni fog. Milyen boldog lesz az
édesanyja. És milyen irigy Margó. Janika majd elégedetten
csak bólint, hogy éppen ideje volt. És Éva, a barátnője! Éva
nagyon-nagyon fog örülni. És megnyúlik majd a főnővér, Juli
néni képe, meg itt a többieké is.
Végre elaludt, és olyan mélyen, pihentetően, mint már
régen. Amikor felébredt, szeme Feri fotójára villant, és rögtön
eszébe jutott, miért van benne az a határtalan nyugalom,
amely kitölti az egész lelkét. Máskor rögtön ki szokott ugrani
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az ágyból. Most lustálkodott és ábrándozott. Igen, ennek a
hírnek az örömére megveszi azt az arany nyakláncot a
rombusz alakú medállal, amit már régen kinézett magának. És
megveszi a piros köves gyűrűt is. Eljegyzi magát. Életében
először lesz nyaklánca és gyűrűje. Feritől biztosan kap majd
eljegyzési gyűrűt. Nem akar ott lenni, amikor kiválasztja.
Döntsön ő, hogy melyik tetszik neki. Akármilyet választ,
biztosan szép lesz. Elképzelte a pillanatot, amikor az ujjára
húzza. Nem tudta, hogy egyfolytában mosolyog.
Apró, piros kő vér-csillanása

Feszítette lelkét a boldogság. Úgy érezte, valakivel
feltétlenül meg kell osztania, hogy megnyugodjék. A portáról
felhívta Tenknét, otthon van-e, elszaladna hozzá, hogy
elmondjon valamit. – Mindig szívesen látott vendég vagy,
gyere, várlak – mondta az asszony.
A mohair kabala-pulóverjét vette fel. A héten délelőttös,
kivételesen mégis délután megy Czakó Marika kedvéért. A
lány kérte, cseréljen vele műszakot. Anna vállalta. Az eltelt
napokban sokat volt Ferivel, így mindketten intézhetik a
dolgaikat. Úgy döntött, bemegy a belvárosba, megveszi azt az
ékszert, amit kinézett magának, de előtte meglátogatja
Tenknét.
Az asszony elámult, amikor meglátta az évekkel korábban
ajándékozott és még mindig újszerű pulóvert. – Csak ünnepi
pillanatokban veszem fel – mondta Anna. – És most az van? –
Igen, egyfolytában.
Kávét ittak, hozzá édes aprósüteményt ettek. – És beavatsz,
mitől ragyogsz úgy? – Tulajdonképpen titok – mondta Anna
sejtelmesen. – Akkor nem faggatlak. – Megfogadtam, hogy
hallgatok róla. Mégis meg kell osztanom valakivel, akit
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szeretek, hogy elférjen bennem… – Na, most aztán
felcsigáztál.
Anna elmondta, hogy rövidesen mennyasszony lesz.
Beszélt
az
utazásról,
az
elkövetkező
hónapok
„menetrendjéről", és a legfontosabbról, hogy október 25-én
egy olyan férfi vezeti oltárhoz, akire mindig is vágyott.
Tenkné magához ölelte és gratulálva összepuszilta: –
Anna, ez nagy öröm, és megtisztelsz vele, hogy elmondtad.
Istenemre, csodállak, mert tudom, milyen út vezetett idáig, de
soha nem adtad fel, és neked lett igazad. Büszke vagyok rád.
Később Anna azt is megemlítette, hogy egykori lovagjának,
Lázárnak milyen morbid ötlete támadt: – Honnan veszi a
bátorságot, hogy hazugul megkérje a kezem, és magához
rendeljen? – Ne foglalkozz vele, stupid emberek mindig
vannak. Egyértelműen megírtad, hogy nem mész el hozzá.
Bele fog törődni, mi mást tehetne. – Miatta majdnem szakított
velem Feri, mert elmondtam neki… – Helyesen tetted. Ha
igazán bízni akartok egymásban, akkor semmit nem
takargathattok. – De Lázár nem nyugszik, azóta is hívott, és
parancsolóan kért… – Szerencsére Gyöngyös messze van, az ő
vonata pedig elment. Ne törődj vele. Majd boldogul a maga
módján, éppen elég fiatal… – Soha nem volt belém szerelmes,
csak tudod, volt egy rosszul sikerült szilveszterünk, és azt
hiszi, amit akkor elrontott, nekem kéne helyrehoznom. –
Meglátod, lenyugszik, és éli a maga életét… Mi mást is
tehetne? Te pedig egy-két hónap múlva gyűrűs
mennyasszony leszel… Ilyen az élet, időben kell élni a
lehetőségekkel. Utólag már hiába kapálódzik az ember… Ezt
ennek a Lázárnak is be kell látnia, akár tetszik neki, akár nem.
Ne idegesítsd vele magad, fölösleges.
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Annát boldoggá tette, hogy Tenkné, akinek mindig adott a
szavára, örült az örömének. És megnyugtatta Lázár felől,
hiszen nehezen viselt minden konfliktust, érzelmi zsarolást. –
Ugye eljöttök majd az esküvőmre? – Feltétlenül. – Tudod,
előttem mindig példa volt, ahogyan ti éltek… Ennek és a te
bátorító szavaidnak köszönhetem, hogy néhány nehézségen
túljutottam. – Te mindent magadnak köszönhetsz – ölelte meg
búcsúzásképpen az asszony.
Az eladó nyakába kapcsolta a vékony aranyláncot. Anna a
fejét jobbra, balra forgatva hosszan nézte magát a tükörben.
Majd gyűrűs kezét távol tartva gyönyörködött az apró, piros
kő titokzatos vér-csillanásában. Arra gondolt, milyen jó lenne,
ha Feri kékköves gyűrűvel lepné meg. Azt milyen boldogan és
önfeledten nézi majd. Beleborzongott, ahogy elképzelte a
pillanatot.
Ezerkétszázhatvan forintot fizetett. Sok pénz volt ez, de
régóta spórolt erre az annyira vágyott ékszerre. A kis bordó
dobozt elhozta, de magán hagyta a láncot és a gyűrűt. A
buszon is nézegette. Juli néni, a főnővér rögtön észrevette. –
Nagyon szép. És tudni lehet, kitől kaptad? – Az titok –
rejtélyeskedett Anna. – Mondjuk, megleptem magam. –
Láttalak én azzal a fiúval. Lehet, hogy ebből házasság lesz? –
Ne kiabáljunk el semmit – virult Anna.
Amikor Feri hívta, elújságolta, mivel lepte meg magát: –
Majd meglátod, milyen gyönyörű. – Rajtad minden gyönyörű
– mondta a fiú, és igaza volt: Anna hosszú ujján látványosan
fénylett a vékony karika az égő kővel.
Lázár egy helyen dolgozott a Gyöngyösi Spartacus SC
futballcsapat tartalékos kapusával, Berentés Lajossal. Már
korábban hallott róla, hogy a Spartacus április 19-én
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Rudabányán játszik, kora délután érkeznek a klub
autóbuszával, és a meccs után Miskolc érintésével indulnak
haza. Lázár elképzelései között ez a program is szerepet
kapott. Elmondta Berentésnek, hogy akkor otthon lesz, mert
szeretné végignézni a mérkőzést, de ez csak akkor lehetséges,
ha utána a csapattal együtt térhet vissza Gyöngyösre.
Megkérdezte munkatársát, beszélne-e az illetékessel, a csapat
edzőjével, hogy felszállhasson a buszra. Berentés megígérte,
hogy elintézi a dolgot, és biztosan minden rendben lesz.
Hat előtt megcsörrent a telefon. Anna vette fel: –
Szemészet, tessék. – De senki nem szólt bele. Máskor is
előfordult ilyesmi. A lány közönyösen lerakta a kagylót és
indult gyógyszert osztani.
Lázár ellenőrizte Anna beosztását.
Ferivel csütörtökön, az iskola után találkozott. Rövid időre
beültek a Dominóba. A fiúnak tetszett a gyűrű. – Ezt majd
hamarosan átteszed a bal kezedre, és a jobb gyűrűs ujjadra
kapsz valamit – mosolygott. Anna megkérdezte, érdeklődötte, mikor fizessék be az utat. – Ne izgulj, nem maradunk le.
Megbeszélték, hogy Feri szombaton kimegy a szállóba és
matekoznak. Vasárnap pedig a magyar-jugoszláv focimeccs
közvetítése után, este fél kilenckor találkoznak a Szemere
utcai buszmegállóban, és Delivel meg Fedorral együtt
elmennek zenét hallgatni és táncolni a Kossuth Fehér-termébe.
Pénteken fél kettőkor ismét volt egy néma telefonáló.
Boczki Erzsike már beért, Anna nevetve mondta neki: –
Biztosan téged kerestek, csak nem mert beleszólni a pasi. –
Hát ne is! Hülye ez a Géza. Megmondtam, hagyjon békén.
Tizenöt évvel idősebb nálam. – Az a jó, megállapodott, elvált
ember. – Hát ez az, még csak nem is elvált, csak pipihúsra
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vágyik. Menjen a francba!
Lázárban végleges döntéssé ért az április 18-i dátum.
Mániásan hajtogatta: akkor is megöli, ha bűnhődnie kell.
Többféle változatot végiggondolt. Mindegyik azzal fenyegette,
hogy lebukik, és élete értékes részét börtönben tölti. De nem
érdekelte. Úgy érezte, szétesett benne minden. Annában látta
az ősbűnt, csak az elpusztítása árán vélte felszabadíthatónak
magát.
Azért telefonálgatott, hogy tisztán lássa: Anna szombaton
este hol és hogyan érhető el, lephető meg, intézhető el. Késsel
végez vele, a húszcentis pengéjű tőrével. Két milliméter
vastag, huszonhárom milliméter széles. Van tartása. Nem
hajlik. Megfelelő eszköz.
Biztos volt benne, hogy gyanúba kerül. Ha kikezdhetetlen
az alibije, úgy érezte, megúszhatja. Csak mindent jól kell
végrehajtani. Ehhez nem elég Anna megsebesítése.
Véglegesen és egyértelműen végeznie kell vele.
Mindent igyekezett végiggondolni, többféle végrehajtást,
de a konkrét megvalósítást a körülményektől tette függővé.
Azzal is számolt, hogy április 18-án feltétlenül cselekednie
kell, ha ugyanis bármi miatt nem adódna rá alkalom, újabb
két hét múlva később sötétedik, és korábban kel a nap. És az is
lehetséges, hogy csökken az indulata, vele az elszántsága, ami
az Anna által előidézett lelki fekély elhatalmasodásával járna,
és szexuális nyomorúságával.
Egyáltalán: túl akart lenni az ügyön, mert szinte beleőrült.
Nem tudott másra gondolni, csak arra, mit és hogyan kell
tennie. És arra, hogy mekkora lelki nyugalmat jelent majd
számára, ha az a nő, aki lelki bénultságát előidézte és
jóvátenni nem kívánta, nincs többé az élők sorában. Illetve
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örökké csak az övé lesz: az ő áldozata, az ő büntető
akaratának halottja.
Lázárban olyan feszültség támadt, hogy szinte szétpattant
az agya. Albérleti lakásán le-föl rohangált és hangosan
felsóhajtott: – Csak sikerüljön! Csak megdögöljön a ringyó, aki
megtagadta magát tőlem!
Anna indult, hogy átöltözzön, amikor kereste Feri. – Fedor
öcsi azt mondja, hogy 14-én este elmennénk moziba. Holnap
megveszi a jegyeket. – A fene vigye el, délutános leszek.
Megbeszélem Marikával, hogy cseréljen velem műszakot…
Ha Juli néni is beleegyezik, itt ne hagyjatok. És mit nézünk
meg? – Nagy verseny a javából a címe. Valami jó hülyeség. –
Bízzunk istenben, feltétlenül vegyen nekem is jegyet az Öcsi. –
Utána hazakísérlek, és ha akarod, esetleg beülhetünk egy
kicsit a Katowicébe. – Megszokhattad, hogy mindent akarok,
amit te is – nevetett Anna.
Este nyolcig matekoztak, aztán Anna javasolta, ugorjanak
fel Éváékhoz, nézzék meg milyen az, amit házaséletnek
neveznek. Feri pártfogolta az ötletet, két órát beszélgettek. A
férfiak a másnapi meccs esélyeit latolgatták. Olyan jó volt
hallgatni őket: magabiztosan, abban a tudatban, hogy ez így
lesz holnap is, és mindig, mert összetartoznak.
Éva kávét főzött. – Ez a Feri ritka rendes pasi. És látszik,
hogy nagyon szeret téged. – Elárulok egy titkot, de hallgass
róla, mint a sír: a nyáron kettesben elmegyünk Jugóba, a
tengerpartra. – Ez nem semmi… És mint eljegyzettek, vagy
mint férj-feleség? – Ezt bízzuk istenre – nevetett Anna. – Mit
kell istenre bízni? – kérdezte melléjük lépve Feri. – Azt, ami a
hatáskörötökön túlterjed – kajánkodott Éva.
Anna fehér szoknyát vett fel és bő ujjú sárga blúzt.
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Mindkettőt az első fizetéséből vásárolta még a Kossaá Zoli
iránti rajongás idején. De mert közben egyetlen kilóval sem
gyarapodott, olyan volt a ruha, mintha új lett volna.
A buszmegállóban várt rá a társaság. Feri ebben a cuccban
még sose látta. Anna villanva perdült meg. – Látod, ilyen az,
ha az ember maszeknál minőséget vásárol. Évekkel ezelőtt
vettem, és még mindig szép. – Mert te minden cuccodra
kínosan vigyázol. – Mindenre, ami fontos, ezért vagyok még
mindig a te ártatlankád – dörzsölte játékosan az orrát
Feriéhez.
A fiúk feldobottan vitatták a meccset, amely különösen jó
volt, mivel a magyar csapat győzött. A Kossuthban kellemes
volt a hangulat.
Anna kiment a mosdóba, és Varga Sándorba ütközött. –
Szia, Anni – mondta pityókásan a fiú. – Nem botlunk mi
újabban túl gyakran egymásba? – És melyik a vőlegény?
Mindhárom? – Egy biztos: te nem. – Éppen Tóth Tibor
barátom legénybúcsúját ünnepeljük. – Látod, a java elkel. A
maradék pedig vagy kell valakinek vagy sem. – Mondd, Anni,
nem találkoznánk holnap? – Milyen nap lesz holnap? – Hétfő.
– Hétfőn nem szoktam Vargázni. – Ne hülyéskedj, tényleg
olyan jó lenne. Mikor érsz rá? – Mire? – Találkozni. – És mit
csinálunk? – Dumcsizunk. – Miről? – Ezt direkt csinálod? –
Sándor, azt gondolod, elég idepottyannod, és leesik rólam a
bugyi? – Nagyon kinyílt a csipád. Én mindenesetre négykor
várlak a Szemere kertben. – Jó időt jósol a meteorológia. De
azért orkánt vigyél magaddal.
Tizenegykor elbúcsúztak a két baráttól és buszra szálltak.
Anna, mielőtt becsukódott az ajtó, lekiabált Öcsinek: –
Remélem, nekem is vettél mozijegyet, mert különben lesz
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kapsz! – Vettem, csak ott légy! – szalutált a fenyegetett fiú.
Lesz október 25-e?

Megállapodott Marikával, hogy keddre műszakot
cserélnek. Még a főnővér engedélye is kellett hozzá. Juli néni
általában nem támasztott akadályt, de mert Anna
magabiztosan közölte, hogy holnap reggelre jön, mivel cserélt
Marikával, a főnővér ingerülten kérdezte: – Milyen rendkívüli
dolga van már megint Czakónak? – Most nekem van, Juli
néni. – Ti lassan klubként kezelitek a munkahelyet. Még jó,
hogy bejártok. És mit kell intézned?
Anna nem szokott hazudni, és tudta, ha zsörtölődik is a
főnővér, beleegyezését adja a cserébe: – Moziba megyek a
vőlegényemmel. – És miért nem hétvégén? – Mert akkor is
dolgozom. – Sajnálom, majd máskor. – De ez most annyira
fontos lenne. – Anna, egy mozi soha nem annyira fontos. – Ott
lesznek a barátai is… már megvették nekem a jegyet. – Most
miről beszélünk?
Mindentől elment a kedve. Úgy érezte, valami soha meg
nem ismételhetőtől fosztja meg ok nélkül Juli néni. –
Csütörtökön szabadnapos leszel, menjetek akkor – mondta a
főnővér az elszontyolodott lánynak.
Feri négy után hívta. Anna szomorúan közölte, hogy a
főnővér nem engedélyezte a cserét. – Nem bír, mert fiatal
vagyok – mondta haragosan. – Nagyon sajnálom, tudod,
vígjáték, és úgy szeretem hallani a nevetésed. – Csak fájdítsd a
szívem. Mindig kifogásolja, hogy kiöltözve jövök be, mintha
bálba készülnék. És ha végeztem, egy órán át cicomázom
magam. Ha műszak után vagyok, nem mindegy neki? De
majd jön ő még az én utcámba, hogy vállaljak hosszúzást…
Hát nem fogok, majd emlékeztetem rá, hogy ő se csipkedte
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magát, amikor én kértem valamit. – Tudod, mit,
vigasztalásként este tízkor kiugrom hozzád. – Édes vagy,
imádlak, de nem akarom, hogy fáradj. Tudom, neked is van
épp elég lótni-futni valód. – Szeretlek. – Hányadika van ma? –
Azt hiszem 13-a. – És mikor lesz már október 25-e? – Soká és
mindjárt. De addig még annyi minden vár ránk – mondta
kedveskedve Feri. – Na, ez a szerencséd – nevetett Anna.
Másnap a mozi elől hívta Feri, mondta, hogy eladták a
jegyét. Az előadás után még felugrik Fedor öcsiékhez, és
onnan ismét hívja. Anna jó szórakozást kívánt. Később a
bátyja telefonált. János ritkán vetemedett ilyesmire, Anna meg
is ijedt. Elmondta, hogy az édesanyjuk állapota nem javul,
próbáljon valamit intézni a kórházban, aztán jövő héten
bejönnének busszal, hogy megvizsgálják.
Annát nyugtalanította, hogy mi lehet az édesanyjával. Este,
amikor Feri hívta, mondta neki, hogy a 23 órás busszal
kimegy Sajópetribe, megnézni, hogy van az anyukája, kint
alszik, csak délelőtt jön vissza. Már elcsöndesedett a ház,
amikor kiért. A kutya vadul csaholt, aztán boldogan csóválta a
farkát, amikor meghallotta Anna csitítását.
Édesanyja a ház külön részén lakott. Megörült,
beszélgettek egy órát. Reggel Anna átment Margóékhoz.
Mariann még mindig köhögött. – Vidd el az orvoshoz, nehogy
szövődményes tüdőgyulladás alakuljon ki. – Jó, elviszem, és
kérek anyánknak is kivizsgálásra beutalót. Jani majd bekíséri,
csak várjad őket, hogy ne kelljen fél napot ücsörögniük. –
Figyelj Margó, elmondok valamit, de ez titok. Anyunak az
este már elmondtam. – Hú, ez valami nagy dolog lehet. –
ígérd meg, hogy senkinek nem beszélsz róla. – Biztos lehetsz
benne. – Arról van szó, hogy Ferivel elmegyünk a nyáron
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Jugoszláviába, de előtte eljön hozzánk, és megkéri
édesanyámtól a kezem… – Anna, ez komoly? Édes istenem,
de boldog vagyok! Gratulálok.
Margit őszinte szeretettel ölelte át Annát. – És ez biztos? –
Igen, megbeszéltük Ferivel, és ő olyan férfi, akiben meg lehet
bízni, de amíg meg nem történik, nem kötjük senkinek az
orrára, ezért tartjuk titokban. – És lefeküdtél vele? – Számára
nem az a legfontosabb. Ő más férfi, olyan, amilyenre mindig
vágytam.
Margit nem győzött csodálkozni: – És tényleg mérnök? –
Ismerem a barátait, a bátyját, az édesapját… Igen, ő mérnök,
de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy kölcsönösen
szeretjük egymást. – Hát nem akarok beleszólni, de akkor nem
utazgatnotok kellene, hanem kelengyét vásárolni, mert
itthonról, tudod, hogy nem számíthatsz semmire, sajnos. Mint
ahogy én sem kaptam semmit. – Csak ezt a házat, ahol laksz.
Nézd, mindenképpen elutazunk, mert ez Feri kívánsága és az
én vágyam. Egy ilyen út élménye örökre megmarad. De
spórolunk, őszre összejön a pénz egy része. Feri új munkahely
után néz, szerzünk lakást… és október 25-én, a
születésnapomon megesküszünk. Ez már eldöntött dolog. – És
boldog vagy, kishúgom? – Igen, boldog vagyok,
elmondhatatlanul boldog vagyok. De ugye titokban tartod?
Még Janinak se mondd el. Rendben van?
Margit azért irigy volt, hiszen Annának teljesen más lesz az
élete, mint az övé. Tanul, utazgat, mérnök lesz a férje… szóval
ő tényleg viszi valamire a családban. De azért örült is. Ha
minden így sikerül, csak magának, a kitartásának, az
ügyességének, és természetesen isten ajándékának, a
különleges szépségének köszönheti.
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Beszélni akart az apjával

Időben indult, de nem a buszmegállóba, hanem a temetőbe
tartott. Beszélni akart az apjával. Alig találta a sírt, annyi új
halom vette körül. Heves szívdobogással térdelt le a fejfa előtt.
Sajgó emlékként és lelkifurdalásként élt benne az apja.
Lehajtott fejjel imádkozott. Furcsa zajt hallott maga mögül.
Ijedten megfordult. Egy új síron a szél elkapta és csattogtatta a
koszorú szalagját.
Elmondta apjának, hogy szerelmes egy olyan fiúba, aki
méltó a kezére, és ő senkitől, még tőle sem kért engedélyt,
amikor igent mondott. Suttogva beszélt, mintha imádkozott
volna:
– Az esküvőnk napján idehozom, és bemutatom neked.
Mérnök, ahogyan akartad. De ami fontosabb: becsületes,
hűséges, tiszta szívű, elégedett leszel vele. Köszönöm neked.
És azon a napon én mindent megbocsátok, és bocsáss meg te
is nekem – mondta könnyek között.
A temető szélén a hatalmas, közös gabonatábla sötétzölden
találkozott a bárányfelhőkkel. Annát nem rémisztette a
halálfélelem. Boldog volt, mert most tudta, hogy sok szépet
tartogat számára az élet, még minden ezután következik, ami
miatt érdemes volt felnőnie, tisztának megmaradnia.
Feri öt óra után hívta. Anna elmondta, hogy aggódik az
édesanyjáért. Elintézte, hogy az 1-es belgyógyászaton adjanak
neki ágyat. Már beszélt Glóner doktornővel, aki megengedte,
hogy a gyógyszerosztás után kimenjen Sajópetribe. Mentőt
hívat, és behozza a betegét a kórházba. Feri megdicsérte, hogy
ennyire rendes.
Miskolcról a 19 óra 45 perces busszal indult. Tájékoztatta
az édesanyját és a testvéreit, hogy mindent elintézett. Kérte
bátyját, ugorjon át Sajóládra, és a nyilvános segélykérő
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telefonon hívja ki a mentőket. Közben nekilátott, hogy rendbe
hozza és felöltöztesse az édesanyját. Janika visszajött, hogy
csak orvosi hívásra küldenek kocsit.
Anna bosszankodott. – Mondd meg, hogy Labancz Anna, a
megyei kórház asszisztense kéri, aki az édesanyjával van,
hogy azonnal küldjenek mentőt, a betegnek már el van
intézve a kórházi ágy. – Úgy se jön ki – mondta kelletlenül a
bátyja. – Te csak mondd meg, hogy én, Labancz Anna kérem
őket. Elintéztem az ágyat, és én kísérem be. Ezt mondd meg,
és ne engedd magad lerázni.
János visszabiciklizett Sajóládra. Hazafelé kerekezve
nagyot nézett: éppen akkor érkezett a mentő. Anna ismerte a
sofőrt. – Először nem jelezte a telefonáló, hogy Labancz Anna
kéri a mentőt. – Rendesek vagytok, köszönöm – mondta
Anna. Elköszönt testvéreitől és beült az édesanyja mellé.
Április 16-án szabadnapos volt. Feri délelőtt a
nővérszálláson hívta és jelezte, öt körül nála lesz. Anna nem
volt otthon. A portásnál üzenetet hagyott, hogy bement az
iskolába, ahonnan előbb eljön, ha késne, Kern várjon rá, sietni
fog.
Feri beült a klubszobába. Anna negyedóra múlva
megérkezett, kis csomag volt a kezében. Besietett Ferihez,
megcsókolta, aztán bement a szobájába, lepakolt, hozta a
matekfüzetét és könyvét. – Hogy van az édesanyád? – Délelőtt
megvizsgálták, és az orvos azt mondta, semmi jóval nem
bíztat, gyűjthetem a pénzt a koporsóra és a temetésre. – Az
orvosok néha nagyon nagy hülyeséget tudnak mondani –
próbálta Feri nyugtatni. – Még bemegyek hozzá. Az egyik
betegem uborkalére vágyik, vettem hazafelé. Ideges vagyok. –
Akkor most nem tudsz figyelni. – Muszáj, dolgozatot írunk.
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Olyan jó, hogy ilyen nehéz pillanatban velem vagy,
számíthatok rád. – Feri kedveskedve suttogta: – Ki számítson
rám, ha nem a mennyasszonyom? – és megcsókolta Anna
száját. – Hoztam neked valamit – és egy nagyobb méretű
borítékot vett elő: – Ez a tied!
Családi fotó volt. Feri szülei, bátyja, sógornője, és húga.
Anna hosszan nézte a fényképet. – Olyan jó így, a szüleiddel
látni. Hasonlítasz az édesapádra. Én is az édesapámra
hasonlítok. Boldoggá tettél, hogy ezt elhoztad, és nekem adod.
– Majd akkor is készíttetünk egy közös képet, amikor ott állsz
mellettem, mennyasszonyi ruhában, a feleségemként. – Anna
szemét telifutotta a könny: – S ez valóság lesz? – Igen, valóság
lesz, mint amilyen valóság most, hogy összetartozunk.
Másfél órán át példákat oldottak meg. Anna igyekezett
koncentrálni. Egészen jól ment neki, Feri meg is dicsérte. –
Ilyen tanárral könnyű – puszilgatta Feri homlokát, szemét,
száját. – Te el sem tudod képzelni, mennyire szeretlek – suttog
ta átszellemülten a fiú lelkébe. – És örökké szeretni foglak,
halálom órájáig. – Erre én is leteszem az esküt, te drága.
Nyolc után beszaladt a szobájába, magára kapta hasított
bőrből készült kabátját, vállára dobta a táskáját. Kezében
papírba tekert üveget tartott az uborkalével. – Menjünk a
főbejárat felé, legalább addig is együtt vagyunk – ajánlotta
Anna. Amint kiértek a főútvonalra, jött a busz, Feri szaladva
elérte volna. – Nem sietek, majd jön a másik. Elkísérlek.
Anna belekarolt, hozzá bújt. – Néha arra gondolok, hogy
nem is érdemlek meg egy ilyen édes, szép nőt – csókolta meg
a kezét Feri. – De megérdemelsz. Neked éppen egy olyan szép
nő kell feleségnek, mint én vagyok. Se szebb, se csúnyább –
nevetett Anna. – Tudod, milyen szép gyerekeink lesznek?!
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Ferkó, valld be őszintén, hogy te előbb egy fiút szeretnél. – De
ha lány lesz, akkor sem esem kétségbe. – Istenem, egy gyerek!
Egy gyerek nagy gond, de a legnagyobb boldogság is. Persze
előbb leérettségizem. Egy huszonöt éves nő még nem öreg a
szülésre, igaz? – Tizennyolcnak látszol. – És törődj bele, hogy
szülés után is karcsú maradok. Nézd meg az anyját, vedd el a
lányát. De majd látni fogod Margón is, szült és mégis csinos.
Megígérem neked, hogy én még ötven éves koromban is jó nő
leszek, hogy kedved ne támadjon megcsalni.
A bejárathoz értek. – Látod, jön a buszod! – Megcsókolták
egymást. Anna kitágult szemmel néhány pillanatig úgy nézett
a fiú szemébe, hogy tekintetében egyszerre jelent meg az
örvény és a szédület. Feri megborzongott ettől a delejes,
babonázó erőtől, ettől a szerelmes alázattól és önfeladástól.
Gyorsan szájon csókolta a lányt, szinte csak azért, hogy
megfékezze a varázst, s átszaladt az úttesten. Anna a bejárat
előtt állva integetett, amíg látta, aztán eredeti tartásával, a
fiatalság energikusságával besietett a kapun.
Lázár felkészül

Tizenhetedikén, pénteken délelőtt süteményt vett az
édesanyjának, majd tíz óra körül bement hozzá. Éppen
vizsgálaton volt. Az osztályon dolgozó nővérrel átment abba
az épületbe, ahol édesanyja röntgenre várt. Anna
megnyugtatta, hogy nem lesz semmi baj, már beszélt az
illetékes orvosokkal és meggyógyítják.
A lelettel visszamentek a belgyógyászatra. Anna kérte az
orvost, hogy nyíltan mondja meg, mi várható. Az orvos a
megvilágított üveglapra helyezte a filmet, hosszan nézte. –
Azt mondhatom Anna, hogy az édesanyja beteg, de a leletek
szerint jobb állapotban van, mint első pillanatban gondoltuk.
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Még elvégzünk néhány vizsgálatot, hét végére bent tartjuk
megfigyelésre, hétfőn elkészítjük a zárójelentést, és haza is
mehet.
Anna örült. Még visszament az édesanyjához, beszélgetett
vele, aztán felkereste az osztály főnővérét, aki évekkel
korábban, az egészségügyi szakiskolában tanította és
elmondta neki, mit hallott a kezelőorvostól. A főnővér
megnyugtatta, hogy igyekeznek a mamát feljavítani, és úgy
elbocsátani.
Az ebédlőben találkozott Jankovich doktorral. A szocialista
egészségügy előírásainak és demokratikus igényeinek
megfelelően az orvosok az ápoló személyzettől elkülönített
részen étkeztek. Az osztályvezető főorvosok pedig az
ápolónővel a szobájukba vitették a menázsit. Jankovich éppen
távozott, amikor a folyosón összefutottak. Bár még fiatal volt,
már az jellemezte, hogy „közterületen” magázódott az olyan
ápolónőkkel is, akiket a szobájában szívesen megkínált volna
egy fontos szervével.
Szakértő tekintettel mérte végig Annát. – Honnan, hova,
kedves Anna? Maga egyre szebb, és mind inkább elhanyagol
engem. Ez nem szép magától. Nehogy azt mondja, hogy sok a
dolga, mert azt úgysem hiszem el. Rám eddig még minden
nőnek jutott ideje. – Beteg az édesanyám, itt fekszik az 1-es
Belen, éppen tőle jövök. – Igazán sajnálom. Segíthetek
valamiben? – Nagyon kedves, doktor úr, feltétlenül keresem,
ha a segítségére szorulok. – Bármikor jöjjön bizalommal.
Beszéljek az édesanyja ügyében az osztályos orvossal? –
Köszönöm, én már beszéltem vele. – Remélem, mielőbb
rendbe jön a mamája, magával pedig találkozom. Megengedi,
hogy hívjam? – Ha az elfoglaltságaim engedik, én hívás nélkül
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is megyek. – Ezt örömmel hallom. Jó étvágyat, és jobbulást a
kedves mamának.
Megebédelt és bár még csak egy óra múlt, már nem ment
vissza a nővérszállásra. A szemészeti osztályon átöltözött,
majd megigazította a frizuráját, kirúzsozta a száját. – Szép
vagy te kencefice nélkül is – mondta az éppen belépő Juli néni.
– Voltál az édesanyádnál? – Egész délelőtt vele voltam. –
Tudtam én, hogy te rendes lány vagy. És hogy van? – Még egy
sor vizsgálat vár rá. – Reméljük, nincs nagyobb baj. – Ha
gondolja Juli néni, én már leváltom az Erzsi nénit. – Úgyse siet
sehova. Holnap én szabadnapos leszek. Te délutánra jössz,
ugye? – Igen. – Na, remélem nyugis délutánotok lesz.
Vasárnap pedig délelőttre vagy beosztva. Ugye nem
felejtetted el? – Tetszik tudni, hogy nem jellemző rám.
Lázár a hét elején kérdezte Berentést, sikerült-e rendezni az
edzővel, amiről beszéltek. Munkatársa megnyugtatta. Ezek
után megkereste Gyöngyösorosziban a Rudabányáról
elszármazott Butora Gyulát, hogy szombaton hazavinné-e
motorkerékpárral. Butorának eredetileg nem volt olyan
elképzelése, hogy Rudabányára menjen, de hajlandó volt
Lázár kérését teljesíteni. Lázár kényelmesebb körülmények
között, vonattal is hazautazhatott volna péntek este, de
lényegileg már összeállt benne – miként önmagában
megfogalmazta – a ringyó likvidálásának terve, s abban
Butorának is szerepet szánt.
Bár ismerősével megállapodott, hogy szombaton dél körül
találkoznak az albérleti lakásán és indulnak Rudabányára,
szokott akkurátusságával, és az ügy fontosságára való
tekintettel pénteken még kiment a Gyöngyöshöz közeli faluba,
hogy tisztázza, nem jött-e közbe valami Butorának. Falubelije
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azt mondta, hogy másnap a megbeszélt időben Lázárnál lesz.
Még társalogtak tíz percet, azután hazaindult. Bámulta az
eső mosdatta tájat. Gyönyörű volt a vidék. Minden haragos
zöld. A fák már dús lombot eresztettek. A napsütötte
dombokon robbanni készült az orgona.
Anna hiába várta Feri telefonját. Abban a teremben,
ahonnan Kern hívni szokta, értekezlet volt. Ténfergett egy
darabig, de a megbeszélés elhúzódott. Nem érezte jól magát.
Úgy gondolta, hazamegy, lepihen és később, majd az utcáról
hívja a lányt, mivel a lakásukon nem volt telefon.
Hat után Fukászné kiáltott ki a folyosóra Annának, hogy
telefonja van. Végre! – sóhajtott a lány. Biztos volt benne, hogy
Kern az, általában ilyenkor hívta. Felkapta a kagylót és
örömteli hangon szólt bele: – Itt a szemészet és a te Annád! –
Igen, az én Annám! – szólt a kagylóba Lázár. – Más telefonját
vártam. Mi van? – Anna, jó hallani a hangod. – Ezért hívtál? –
Ha megyek Miskolcra, jó volna találkozni. – Nem érek rá.
Beteg az anyukám. – És kimész Sajópetribe? – Itt van a
kórházban. – És nagy a baj? – Megoldom. – Zavarlak most? –
Telefont várok. Szia. – Azét, akinek az Annája vagy? – Lázár
Jóska, hagyj békén!
Bosszankodva és csalódottan tette le a kagylót: – Nem Feri
volt – mondta Fukásznénak. – Hallottam, hogy az a Lázár, aki
egy hónapja itt ült a nyakadon. – A kezelőben leszek, ha Feri
hívna – és Anna kiment a szobából.
Lázár ideges lett attól, amit hallott. Akkor holnap milyen
beosztásban lesz Anna? Örült, hogy Butorát beépítette az
elképzelésébe, holnap az ő révén biztosabb információt
szerezhet.
Már csak egy járt az eszében: a másnap.
337

Lefeküdt, nézte a mennyezetet és igyekezett mindent ismét
végiggondolni. Nem tudta, terve szempontjából jó vagy rossz,
hogy a vénasszony beteg. És halmozódtak a kérdőjelek: a
kandeláber pontosan Anna ablakát világítja meg. A bekerített
területen sok a fény, nincsenek nagyobb bokrok. Nehéz
feltűnés nélkül mozogni. Legjobb lenne, ha Anna későn
egyedül térne haza, és az utcán támadhatna rá. Ha nem megy
sehova, valahonnan szemmel kell tartani a nővérszállást, hogy
a legkedvezőbb pillanatot kiválaszthassa. Sok múlik azon,
hogy az orvosi lakásokban mikor térnek nyugalomra. És mi
van, ha Anna, szokásával ellentétben, becsukja a kis
ablakszárnyat? Akkor lőttek a tervének.
A kérdőjelek között az egyik legnagyobb az volt: otthon
lesz-e Anna szobatársa. Kevés információja volt, s ez
akadályozta a terv részletesebb kidolgozásában. Erre a
változatra is volt elképzelése. De ettől nagyon fázott.
Gyorsan, feltűnés nélkül és problémamentesen likvidálni
mind a két lányt, ez körülményesnek, bár nem kivihetetlennek
látszott. De ez a helyzet talán mégis visszariasztaná, és együtt
járna a terv átprogramozásával, a két lány életének kioltásáért
ugyanis biztosan akasztófa járna, ha elkapnák. Márpedig
Lázár élni akart. Élni, és kéjesen élvezni azt az állapotot, hogy
a ribanc megbűnhődött, lelke megszabadult a bénító emléktől.
Meghallgatta a meteorológiai előrejelzést: kicsit szeles,
átvonuló felhős, viszonylag tiszta égboltú, enyhe és csillagos
éjszaka lesz… A nap 18 óra 37 perckor, a hold pedig hajnali 3
óra 32 perckor nyugszik. Viszont egy óra múlva kel a nap,
tehát holdnyugtakor már dereng az ég… Legjobb volna éjjel
egy és kettő között végrehajtani a likvidálást, de szombat
lévén ekkor még mozgás lehet a területen… Más napon
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viszont Gyöngyösről alibivel nem távozhat.
Úgy látta, ha számításai szerint alakulnak az események,
vagyis Anna egyedül lesz a szobában, akkor is hallatlanul
gyorsan kell cselekednie és még gyorsabban eltűnnie…
Problémáit tovább szaporította, hogy mindenképpen tisztázni
kell, Anna nem cserélt-e műszakot, és esetleg nem éjszakára
megy-e dolgozni; a másik gond, hogy nem hosszúzik-e, ami
azt jelentené, hogy reggel hatig dolgozik. Az is lehet, hogy
esetleg a pasijánál alszik, s akkor megint borul az elképzelése.
További probléma, hogy este tízig nem érkezik meg a
helyszínre, így nem figyelheti meg a két lány mozgását, tehát
valahogy közel kell jutnia az ablakhoz, hogy beleshessen. Ha
nincs behúzva a takaró függöny, benézve pontosan láthatja,
otthon vannak-e, illetve, hogy melyikük van otthon. Ha nincs
behúzva! És ha igen?! Azt sem tudta, hogy Anna az ablakhoz
közeli ágyban fekszik, vagy a mögötte lévőben. Mindennek
tisztázására majd a helyszínen kell törekednie, ami növeli a
lebukás veszélyét.
Kidolgozott egy elképzelést információ-szerzésre. De
vigyáznia kell, nehogy Anna gyanút fogjon, vagy ő a
nyomozáshoz támpontokat adjon.
Az is nagy kérdés, hogy sikerül-e egyetlen szúrással a
likvidálás, vagy olyan lesz a szituáció, hogy többször kell
döfni. Ebben az esetben Anna a vergődésével zajt csaphat,
sikoltozásával felhívhatja az eseményre a figyelmet, illetve a
szúrások következtében a kiömlő vér őt is beszennyezheti,
tehát a ruházatával csinálnia kell majd valamit.
Millió kérdés fogalmazódott meg, de csak keveset tudott
megválaszolni. Csupán egy valamiben volt biztos: a dolognak,
ha csak egy mód van rá, meg kell történnie, mégpedig holnap
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éjszaka, mert két hét vagy egy hónap múlva, amikor ismét
szabad szombatos lesz, és feltűnés nélkül eljöhet Gyöngyösről,
már késő lesz.
Akkor a terv végrehajtása sokkal bonyolultabb lenne. Nem
beszélve arról, ha több alkalommal feltűnik a nővérszállásnál,
növeli a lebukás kockázatát. Illetve a kudarc azzal is járhat,
hogy elveszíti azt a lelki energiát, amely most cselekvésre
ösztönzi. És hirtelen belevágott az újabb szempont: Anna
odaköltözik a pasijához, egy olyan helyre, ahol neki
semmilyen mozgástere nem adódik, a felderítés hosszas
munkával jár, növeli a veszélyt.
Arra is fel kell készülnie, hogy mit mond a rendőrségnek,
hiszen előbb vagy utóbb hozzá is eljutnak, mint Anna egykori
férfi-ismerőséhez. Persze nem azonnal, hiszen először minden
bizonnyal a miskolci illetőségűeket nyomozzák le, ami,
remélhetően, sok időt vesz igénybe.
És egy újabb riasztó gondolat, amely már többször
megfogalmazódott benne: mi lesz, ha Annát csak úgy sikerül
megszúrnia, hogy életben marad? Közel a kórház, az azonnali
ellátás növeli ennek lehetőségét. Tehát a lényeg, szögezte le
magában, a végérvényes megoldás, vagy ahogy egy, a
fasisztákról szóló filmben halottá: Endlösung. Ha Anna mégis
életben maradna, nem fog kettős teher nyomása alatt, vagyis a
szexuális kudarc emléke és az elfuserált gyilkosság tudatával
élni, akkor mielőtt a rendőrség kezére kerülne, önmagával
szemben is: Endlösung!
Üres az ég, vagy zsong

Két dologra vágyott tehát rettentően: a tökéletes
likvidálásra, és arra, hogy ne bukjon le… De ez szinte
lehetetlen! Őrület, hogy ez az egész eszébe jutott! Őrület, hogy
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belehajszolta magát, de hát tényleg leszámolt a világgal,
amelytől csak múló perceket kapott, azokat a perceket, amikor
a ringyót anya szült meztelen ölelte… Elhagyta Rozália. Őt
nem bántja, ő nem tehet semmiről, ő egy kis idióta. A ringyó is
elhagyta, de a ringyó bűnös, megérdemli a büntetést…
Az élete nem ér semmit, amíg a feladatot végre nem
hajtotta. Nem tud, nem akar érezni, csak cselekedni… Üres az
ég vagy zsong, a fasz se tudja… A ringyó tudni fogja, mert
holnap éjszaka már fent lesz, fent az égben. Hiába szereti, ha ő
ezt nem viszonozza… a saját bűne bünteti… az ellene
elkövetett bűne miatt kell likvidálnia… Endlösung! Éljen
Garibaldi, éljen a Republika! – kiáltott fel. Fejére húzta a
paplant, és azonnal elaludt…
Kern elszundított, s végül nem ment le az utcára
telefonálni.
Anna korábban kétségbeesett volna egy megígért, de
elmaradt hívás miatt. Kicsit most is nyugtalankodott, de nem
gondolt veszélyre. Különben is sok dolga akadt. Még a
gyógyszerosztás előtt átszaladt az édesanyjához. Fél kilenc
után nyugalom lett. A nővérszobában levelet írt dunaújvárosi
barátnőjének: Apropó Feri! Hogy lekopogjam, nagyon rendes,
hűségesen jár. Mikor délelőttös vagyok, majdnem mindennap
találkozunk. Lassan fél éve járunk együtt. Már meg kellene hozzánk
hívni, csak nem merem neki mondani. Nem vagyok ilyen dolgokban
járatos. Köztünk komolyra fordult a szerelem, de meg kell várni,
hogy leérettségizzem, mert így is nehéz, hátha még van egy férj is.
Így most nagyon jó, nincs semmi bajom. Valami mégis zavar: tudod,
még régen jártam szórakozni egy műegyetemistával, Lázár Jóskával.
Egy időre eltűnt az életemből, Gyöngyösre került. Február végén
megkeresett, hogy állítólag azt hallotta, hogy vőlegényem van és
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abnormális módon kérte, hogy menjek el hozzá két napra
Gyöngyösre, aludjak vele, mert tartozom neki egy éjszakával.
Gondolhatod, mit mondott volna Feri? De nem is ez a
legbosszantóbb, mert nem mentem el és kész, le van zárva, viszont
erőszakoskodik. Húsvétkor is hívott, hogy elvenne feleségül, amikor
nekem van komoly partnerem, és ezt ő is tudja. Tegnap megint
telefonált. Mi a fenét akar tőlem? Hogy én felelősséggel tartozom
neki. Micsoda egy hülyeség! Kértem, szálljon le rólam…
Anna Janika elkeseredését is megemlítette, amiért nem
jegyezhette el a kedvesét, majd édesanyja betegségéről és
Margitékról írt, akik úgy, ahogy, de jól vannak, és rajongott a
kis unokahúgért, Mariannkáért. Aztán megemlítette közös
ismerősüket, Németéket, a már nyolcadikos Margót, aki
szakközépiskolába jelentkezik, és jó tanuló. Majd a
munkájáról: Nagyon sokat kell mostanában dolgozni, az osztályon
teljes nővérhiány van, sose tudom magam kipihenni, sokat
hosszúzok. Néha olyan nehéz nekiülni tanulni. Még szerencse, hogy
Feri segít. Mondd, hogyan rázzam le magamról végleg ezt a Lázárt?
Miért nem látja be, hogy vége, köztünk mindennek örökre vége!!!?
Pontosan tízkor lépett ki a szemészet épületének ajtaján. A
kórházudvaron igyekezett a műszaki kapu felé. Egy férfi állt
ott. Valakit várt. Anna rá sem nézett. Átlibegett az úton, és
szemben, az orvosi lakásokat körbefogó kerítés kapuján
belépett a telepre. Rézsút átvágott a nővérszállásig vezető,
kitaposott kis ösvényen.
Egész nap talpon volt, elfáradt. Nem kapcsolta fel a
villanyt. Az ablaka előtt álló utcai lámpa bevilágított a
szobába. Két fotel állt az alacsony asztal mellett. Lehuppant.
Úgy érezte, fáj a háta. Kicsit megnyugodott, hogy édesanyja
nincs közvetlen életveszélyben.
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Eszébe villant Feri. Mi történt, hogy nem telefonált?
Mielőtt ezen töprenghetett volna, motoszkálást hallott. Kovács
Kati érkezett: – Szia. Sötétében ülsz? Siettem haza. Holnap
hosszúzok, bassza meg. Hattól kettőig szolgálat, utána meg
másnap reggelig ügyelet a gégén. Remélem, nem jön közbe
semmi. Kurvára nem szeretem ezeket a 24 órás változatokat.
Mi van veled? Anyukád? – Beszéltem az orvossal. Nincs ok
akkora aggodalomra, mint gondoltam, amikor behoztam. –
Na, hálistennek.
Kati fogat mosott. Anna is gyorsan levetkőzött. Nem
húzták be a takarófüggönyt. Kati az ablakhoz lépett. Kintről
szaladás zaja hallatszott. – A kukkoló anyukád! – kiáltott
valaki után. – Az a szőke pasi megint itt leselkedett. – Legyen
neki is valami öröme – legyintett Anna. – Akkor jó éjszakát.
Baromi fáradt vagyok. – Aludj jól te is – mondta Kati. Anna
még felkapcsolta az olvasólámpáját, elővette a naplóját: Feri
nem telefonált. Remélem, minden rendben van. Hosszú levelet írtam
D-ba. Holnap feladom. Puszi neked, Ferike. Ani. Lekapcsolta a
villanyt, fejére húzta a paplant.
Azóta, hogy megenyhült az idő, nyitott ablaknál aludtak.
Anna utolsó napja

Kati hajnali készülődésére sem ébredt fel. Hétkor kelt. Az
ablakhoz ment, nagy nyújtózkodások közepette néhányszor
teli szívta friss levegővel a tüdejét. Tizenkét fok volt, de a
napfényes ragyogás kellemes időt ígért.
Lezuhanyozott, világoskék meleg bugyit vett fel. Felhúzta
világoszöld lasztex nadrágját, amelyet szeretett, mert jól
kiadta a formáját. Fehér, elől csipkével díszített, végig
gombolós blúza mellett döntött. Kisminkelte magát. Felkapta
zöldes színű szivacs átmeneti kabátját, belebújt az asztal alatt
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álló drapp cipőjébe és ugyanilyen színű táskát dobott a
vállára.
Nyolc órakor már bent volt az 1-es Belosztályon. A
folyosón találkozott Kovács Béláné, Miskolcon lakó nővérrel
és Tóth Annával, akit a szállóról látásból ismert. Betege
állapotáról
érdeklődött.
Megnyugtatóan
nyilatkoztak.
Édesanyja azt mondta, kicsit jobban érzi magát. Anna látta,
hogy a rajta lévő hálóing viseltes, elhatározta, hogy újat vesz.
Kilenckor visszaért a portára, és mondta Lombárszki
Istvánné portásnak, hogy bemegy a városba vásárolni. Azért
szólt, hátha keresi Feri, mivel tegnap nem telefonált. A buszról
érdeklődve nézte az embereket, az elsuhanó házakat. Szerette
a belváros nyüzsgését. Már nem tudta elképzelni, hogy a
poros nyugalmú Sajópetriben éljen, dög unalomban. Azt
persze nem bánta volna, ha Feri a kórház közelében épülő
házak
valamelyikében
szerezne
lakást,
közel
a
munkahelyéhez, Éva barátnőjéhez. Ott a levegő is jobb.
A főpostán feladta a levelet. Nem tudta megtagadni azt a
szokását, hogy a vásárlást megelőzően alaposan körbe ne
nézzen. Több üzletbe bement, mire végre döntött.
Tizenegykor ért vissza, érdeklődött, kereste-e valaki. Feri nem
hívta. Szólt a portásnőnek, hogy ismét bemegy az
anyukájához. A folyosón találkozott Gáti Zsigmondné
segédápolónővel és Boros Jánosné nővérrel. Köszönt nekik és
mondta, hogy édesanyjának új hálóinget hozott.
Rásegítette a mamájára: – Látja, rögtön mennyivel másként
néz ki. – Nem kellett volna erre költened, Annácskám. – Jaj,
dehogyis nem. Ha abban a kirojtosodott szélű hálóingben
látják, engem is megszólnak. – Rólad itt mindenki olyan
szeretettel beszél. – Elég régóta dolgozom a kórházban.
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Még beszélgettek, aztán visszaindult a nővérszállásra.
Amikor megtudta, hogy senki nem kereste, elkeseredett. A
portásnő úgy gondolta, anyja miatt aggódik. – Kivasalom a
nővérruhám, a szobámban leszek… Ha hívnának, tessék
beszólni. – Persze, hogy szólok Annikám, tudod, hogy mindig
szólok, aranyoskám.
Erzsike néni szerette Annát. Szép is volt, nett is, mindig
tisztelettudóan viselkedett, és most ez a ragaszkodás az
édesanyjához meghatotta.
Anna bedugta a vasalót, és amíg melegedett, néhány
percre leült a fotelbe. Arra gondolt, csak nincs valami baja
Ferinek? Meg arra, hogy megőrülne, ha az édesanyja
meghalna,
annyira
elesett
szegény.
Fáj
mindene.
Reménykedett, hogy ő, aki apja lánya, egyben az apja
adottságait örökölte. Nem emlékezett rá, hogy apja valaha is
beteg lett volna. Szikár volt, erős, egy felesleges kilót nem
szedett fel, míg más, hozzá hasonló korú férfiak már
pocakosak, megereszkedett arcúak voltak.
Anna nyugodtan ehetett bármit és bármennyit, az alakja
nem változott. A 175 centiméteres magasság mellett a súlya
állandóan 56-57 kiló volt, és érezte, teli van erővel, energiával.
Ha újabban fájlalta is a hátát, soha nem betegeskedett. Amikor
mindenki mást gyötört az influenza, őt elkerülte a vírus.
Minden szerve tökéletesen működött, s bízott benne, ha
vigyáz magára, nem fonnyad, mint az anyja, és hosszú
életkorral ajándékozza meg az isten.
Két nővérruhát vasalt ki. Az egyiket vállfára rakta, és a
szobát az előtértől elválasztó függönytartó csőre akasztotta,
Katié mellé. Este, amikor hazajön, nem akart vasalni, és
vasárnap reggel hatra megy, akkor nem lesz rá ideje.
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A kórházi ruhát gondosan összehajtotta, és a
vasalódeszkára fektette. Feri itt már biztosan nem hívja.
Eldöntötte, bemegy a munkahelyére, felviszi az osztályra a
holmiját, utána megebédel.
A szállás előtti kis játszótéren négy-öt kisgyerek játszott
anyai felügyelet mellett. Névről ismerte a kicsiket. Különösen
kedvelte a vasgyúró Danikát, aki most is fáradhatatlanul
ugrált a mászókán. Anna odament hozzá, az arcuk egy
magasságban volt: – Danika, adsz egy puszit? – A maszatos
Danikának tetszett a kedves néni. Nem kérette magát,
cuppanós-nyálas puszit nyomott az arcára. Anna átkarolta a
hóna alatt, leemelte a mászókáról: – Le ne ess, te kis csibész! –
és magához húzva megdögönyözte.
Dani már szaladt is a homokozóba, közben
torkaszakadtából kiabált. – Olyan édes, hogy legszívesebben
megzabálnám – mondta Anna Danika anyjának, és még egy
önfeledt pillantást vetett a kisfiúra. Ilyen drága, élettel teli
gyerekre vágyott. – Az se baj, ha majd Ferire üt – kajánkodott
magában.
A műszaki bejáratnál mentő állt. A köpcös, mindenkihez
nyájas portás magyarázott a sofőrnek, de amint meglátta
Annát, felé fordult: – Ilyen korán, Annácska? Nagyon csinos,
mint mindig. – Pali bácsi mindenkinek szépeket mond, aztán
lehet, hogy nem is tetszem a Pali bácsinak. – Maga,
Annácska!? Istenem, csak volnék egy kicsit fiatalabb… – Ha
csak egy kicsit, az kevés lenne, Pali bácsi. – Hej, istenem, maga
a kórház legszebb lánya. – Csak a kórházé? – Egész Miskolcé.
– Na, az már jobban hangzik. – Szokott játékuk volt ez.
Lázár délelőtt a tőrkésével gyakorlatozott. Különböző
fogással szorította a markába, és próbálgatta, hogyan lehet a
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leghatásosabban mozogni, szúrni a 20 centi hosszú és több
mint két centi széles, egyik oldalán élezett, hegyes, masszív
pengéjű eszközzel. Összeszorított foggal, eltorzult arccal
döfködött a levegőbe. – Megdöglesz, ringyó! Megdöglesz! –
sziszegte. Igyekezett lelkileg is felkészülni.
A megbeszélt időpontban megérkezett Butora Gyula.
Lázár a sporttáskájába már becsomagolta az összes, időközben
felgyúlt szennyesét: ágyneműt, törölközőket, inget, trikót,
alsónadrágot, hogy hazavigye az édesanyjának kimosni.
Fekete alapszínű, kék-apró kockás zakó, fehér alapon
fekete csíkos nejlon ing, barna nyakkendő, környakú kék
pulóver, szürke nadrág, és fekete, magas szárú, keresztben
recézett gumitalpú cipő volt rajta.
Üdvözölte Gyulát és kérte, üljön le egy pillanatra, mert
szeretne valamit elmondani neki: – Az a helyzet, hogy csapom
a szelet egy miskolci ápolónő csajnak. Eredetileg úgy volt,
hogy ma találkozunk, de azt mondta, délutános. Szeretném
tudni, tényleg így van-e. Bosszankodna, ha én hívnám, úgy
venné, hogy ellenőrzöm. Megtennéd, hogy hazafelé
beugranánk Kazinczbarcikára, és onnan felhívnád? A te
hangod nem ismeri, és azt gondolhatja, hogy valamelyik
titkos imádója. – Persze, nem olyan nagy kitérő az.
Lázár felvette sötétszürke, combközépig érő télikabátját.
Kellemes idő volt, de a motorkerékpárra fel kellett öltözni.
Anna háromnegyed kettőkor vette át az osztályt a
főnővértől. Az ügyeletes orvos Glóner Bernadette volt. A
délutános műszakban Szabó Sándorné segédápolónő, Fukász
Károlyné takarítónő, Labancz Anna ápolónő, Czakó Mária
asszisztensnő, aki már reggel hétkor szolgálatba állt és éppen
a műtőben segédkezett, valamint a gégészeten és a
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szemészeten egyaránt altatónővéri ügyeletre beosztott Kovács
Katalin dolgozott.
Glóner doktornő a kórtermek folyosóján találkozott
Annával, aki szomorúnak látszott. Megköszönte a
doktornőnek, hogy 15-én korábban elengedte, azon az estén
ugyanis behozta a kórházba az édesanyját, aki jelenleg is a 1es Belosztályon fekszik. – Azt mondta az orvos, alig van
lélegző felület a tüdején… Ha édesanyám meghalna, nem
tudom, mi lenne velem, doktornő, mert a nővérem már férjnél
van, családos, a bátyám vőlegény, és akkor én teljesen egyedül
maradnék. – Ne foglalkozzék ezzel a gondolttal, Anna. Lehet,
hogy nem is annyira súlyos az édesanyja állapota. A
legrosszabbal elég akkor törődni, amikor már úgyis
elkerülhetetlennek érzi az ember.
Egy titokzatos telefonáló

Három óra előtt néhány perccel a nővérszobában hosszan
csengett a telefon. Senki nem tartózkodott bent. Glóner
doktornő a folyosón állt, belépett, felvette a kagylót: – Tessék,
szemészet. – Egy férfi köszönés és bemutatkozás nélkül
Boczki Erzsébetet kereste. – Várjon, megkérdezem. – Szabó
Sándorné segédápolónő tűnt fel: – Boczkit keresik. Mikor volt
szolgálatban? – Kettőkor ment el – mondta Szabóné és leült. A
doktornő felemelte a kagylót: – Nincs bent, délelőtt volt
szolgálatban. – Akkor az Anikóval szeretnék beszélni.
Lázár soha nem szólította Annát Anikónak, elképzelése
szerint ez is a ködösítést szolgálta. – Milyen Anikót keres? –
kérdezte ingerülten az udvariatlan telefonálótól a doktornő. –
Azt nem tudom, csak az a helyes. – Lázár szándékosan nem
mondta meg Butorának a lány vezetéknevét. – Kicsoda maga?
– kérdezte türelmetlenül a doktornő. A telefonáló hezitált: –
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Azt nem mondhatom meg. – Ha nem mutatkozik be,
semmilyen Anikót nem adok. – A doktornő érzékelte, hogy a
telefonáló befoghatta a kagylót, majd bizonytalan hangon
megszólalt: – Kiss Szabolcs vagyok. – Várjon.
Letette a kagylót, és az ajtót megnyitva hangosan Annát
szólította, aki a kezelőből lépett ki: – Kiss Szabolcs keresi. –
Köszönöm, doktornő, megyek – mondta Anna. Fogalma sem
volt, mit akarhat Szabolcs. December elején beszélt vele
utoljára az osztályon. – Tessék, szemészet. – Te vagy az,
Anikó? – kérdezte Butora a Lázárral megbeszéltek szerint.
Annát soha senki nem hívta Anikónak, a telefonáló hangját
sem ismerte: – Kivel beszélek? – Mi jól ismerjük egymást, van
a jobb lábadon egy forradás. – Kicsoda maga? – Kiss Szabolcs
egyik haverja vagyok. Imádom az olyan melles csajokat, mint
te vagy. Meddig melózol ma? Találkozhatnánk a
Katowicében?
– Elég volt! Játsszon a jó édes anyjával! – Anna dühösen
lecsapta a telefont. – Ki volt az, hogy ilyen mérges lettél? –
kérdezte Szabóné. – Egy hülye, aki nem mutatkozott be és a
hangját sem ismerem. Szemtelenkedett.
A kezelőben Glóner doktornő a gyógyszeres vitrinnél állt:
– Doktornő, ez nem Kiss Szabolcs volt… Azt mondta, hogy
Kiss Szabolcs haverja, de soha nem hallottam a hangját. És
nem hiszem, hogy bármi köze lenne Kiss Szabolcshoz, olyan
felháborítóan pimaszul beszélt velem.
Rossz érzés suhant át rajta: Szabolcs nem ismeri a heget,
Lázár viszont igen…
Gyöngyöstől Rudabányáig a 90 kilométeres utat három óra
alatt tették meg. Lázár a népboltnál, a házuk közelében fél
négykor vált el Butorától. Megköszönte az utat, vállára
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akasztotta a sporttáskát és hazament. Amint belépett az
udvarra, megnyugodva látta, hogy a fásszín előtt ott áll a két
motorkerékpár. Az egyik – az övé – letakarva. Arra
kanyarodott. Felemelte a ponyvát, egy pillantást vetett a
motorra. Tisztán csillogott, ahogyan két hete rendbe hozta, és
itt hagyta. Ezek szerint nem járt vele senki, remélhetően jól
szolgál majd az éjszaka. Sporttáskájából kivette az
újságpapírba tekert tőrkést, a fásszínben baloldalt a farakás
alá rejtette.
Annát még mindig nem hívta Feri. Nem tudta eltalálni, mi
történhetett, hogy nem jelentkezik.
Fél négykor a gégészetről telefonáltak, hogy menjen át,
segédkeznie kell Kovács Katalin mellett egy műtétnél. Anna
szólt Szabónénak, figyeljen a telefonra, ha Feri jelentkezne,
mondja meg neki, hogy be kellett mennie a műtőbe, hívja
később. Glóner doktornőnek bejelentette, hogy a gégészeten
lesz.
Negyedötkor ért véget a műtét. Kati behívta az ügyeletesi
szobába. Anna telefonon érdeklődött, keresték-e. Szabóné
közölte, hogy nem. Anna kérte, ha Feri telefonál, kapcsoltassa
át a gégészetre. – Mit izgulsz? Majd jelentkezik. Az a te bajod
Anna, hogy minden pasidhoz eszelősen ragaszkodsz… – Feri
nem a pasim, hanem a szerelmem. – Nem szeretik a férfiak, ha
túl rövid pórázon akarják őket tartani… És te ezt csinálod. –
Én, ha szeretek, egészen és teljesen szeretek. Megmutatta a
családi fotójukat. Olyan rendes emberek a szülei. – Honnan
tudod? – Látszik rajtuk.
Kati elnevette magát: – Jaj, Anna, te néha olyan édesen
naiv vagy… Fényképen mindenki rendes. Közben pedig lehet,
hogy nem lelkesednek azért, hogy a fiuk egy kis ápolónő
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körül legyeskedik… Tudod, hogy van. Ők melósok vagy
ilyesmi. A fiuk már bejutott az egyetemre, aztán helyette
válogatni kezdenek… és telebeszélik a fejét… – Szeretném, ha
feleségül venne. – Ha nem ő, elvesz más. Mondtam már
neked, bár én lennék olyan jó csaj, mint te vagy, minden
ujjamra jutna egy pasi… Ne lelkizz! Ha kellesz, úgyis hív. –
Képzeld, délután telefonált egy idióta… A hangja nem volt
ismerős… A doktornőnek Kiss Szabolcsként mutatkozott be.
Nekem azt mondta, hogy a Kiss Szabolcs haverja… és
megjegyezte, hogy forradás van a lábamon… Ezt kevesen
tudják. – Például én sem – mondta Kati. – Feri sem vette észre.
És randira hívott a Katowicébe… Tudod, hogy utálom, ha a
lábamról beszélnek… az a leggyengébb pontom… és az illető
ezt tudja valahonnan. – Szerintem te úgy vagy jó, ahogy vagy.
Anna visszament a szemészetre. Akkor lépett ki a műtőből
Czakó Mária: – Baromi fáradt és éhes vagyok – nyűgösködött.
– Utálom ezeket a tizenkét órás beosztásokat. – Én is műtőben
voltam, áthívtak a gégészetre… – mondta Anna. – Hát ez az!
Arra jó vagy, hogy asszisztálj, arra nem, hogy műtősnő légy…
– Én is ezt magyaráztam Juli néninek, de kesergett, hogy
egyre kevesebben jelentkeznek nővérnek, mindenki rögtön a
műtőbe szeretne menni, nem ágytállal rohangálni. Na, jól
megvigasztalt.
Anna bement a tálalóba. Az ügyeleten megcsörrent a
telefon. Czakó Mária a készülék mellett huppant a székre.
Felemelte a kagylót: – Szemészet, nővérszoba. – Kern Ferenc
vagyok, Labancz Annával szeretnék beszélni. – Mária
elnevette magát: – Ne mondja, uram. Én pedig Csuri vagyok.
– Szia, Csuri, nem ismertem meg a hangod. Kedveskedj Annit
a telefonhoz hívni. – Már várta a hívásod. Szólok neki, a
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tálalóban van.
De holnap találkozunk

A lány a folyosóra libbent és kiáltott: – Anni, a Feri! – Na,
végre! – mondta Anna megkönnyebbülve. – Szia. – Szia, Anni.
Ne haragudj, hogy tegnap nem hívtalak, értekezlet volt abban
a szobában, ahonnan telefonálni szoktam. És nem is éreztem
jól magam, hazamentem. – Nem haragszom. – Hogy-hogy
Csuri még bent van? – Ha látnád, hogy örül… most szólt neki
Gát főorvos úr, hogy hazaviszi kocsival. Biztos megadja az
árát – nevetett Anna. – Ne pimaszkodjatok! – Csuri a
telefonhoz szaladt és belekiáltott. – Őt is hazavinné, de aki
foglalt, annak ne járjon a szája. – Így igaz! – helyeselt Csurinak
Kern. – Tényleg foglalt vagyok? – kérdezte Anna. – Hallom,
nagy az öröm a háttérben. – Várj, átadom ennek az
erőszakosnak egy pillanatra a telefont – mondta Feri. Fedor
szólt a kagylóba. – Anni, imádlak! – El is várom, de neked az a
dolgod, hogy felügyelj Ferire. – Az bizony nem árt, mert
született hamiskártyás. Ha a nőkhöz is úgy értene, mint az
ultihoz… – Sokkal jobban ért a nőhöz, mint gondolnád, ezt
nekem elhiheted. – Akkor vissza is adom. Szia.
Az egésznapi idegeskedés után végre szétáradt benne a
nyugalom: – Úgy vártam, hogy jelentkezz. – Vendégek voltak
nálunk. Most jöttem át Öcsiékhez. Este láthatlak rövid időre? –
Holnap reggel hatra jövök. Ne fáradj, édes, úgyis csak rövid
ideig beszélgethetnénk. – De holnap találkozunk! – Mi az
hogy! Úgy hiányoztál. – Te is. – De komolyan? – Tudod, hogy
hegyezik ezek a fülüket? Anni, négykor nálad vagyok. – És
elmegyünk valahova? – El, biztos, hogy el. És jövő héten sokat
leszünk együtt. – És nem tudnál már fél négyre jönni? – És ha
háromra mennék? – Imádlak! – Szia, Anni, akkor holnap. – De
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ma ne maradj el sokáig. – Mit csinálnék én nélküled? – Látod,
erre nem gondoltam. Csók-csók. Megyek gyógyszert osztani.
Holnap nagyon várlak!
Anna éppen kijött az egyik betegszobából, amikor Gát
főorvos, aki egy irányban lakott Czakó Máriával, indult és
hívta az asszisztensnőt is. – Mikor találkoztok Ferivel? –
Holnap délután. – Nem azért mondom, de ráparancsoltam,
hogy vegyen el feleségül, mert jobbat úgysem talál. És tudod,
hogy hallgat rám. – Jön, Marika? – Megyek, főorvos úr. Puszi
nektek. Aztán minden rendben legyen itt, mert rátok uszítom
Juli nénit – nevetett a lány, és a főorvos után szaladt.
Fél hét után átjött Kovács Kati. A tálalóban együtt
vacsoráztak: – Látom rajtad, hogy telefonált Feri – mosolygott
Kati. – Holnap egész délután és este együtt leszünk. – Na,
akkor helyreállt a világrend. – Anna átölelte és megcsókolta: –
Átjössz velem meglátogatni az anyukámat? – Persze, legalább
megismerem.
Anna szólt Glóner doktornőnek, hogy rövid időre
átugranak az 1-es Belosztályra. – Anna, utána vénázunk és
kötözünk.
– Félóra múlva itt vagyok. – Rendben van. Jobbulást az
édesanyjának.
Anna útközben ismét szóba hozta Ferit, hogy milyen édes,
és nagyon szeretné személyesen is megismerni a szüleit.
Megemlítette, név nélkül, hogy egy régi ismerőse nyaggatja
személyesen és telefonon. Kati elhúzta a száját: – Rúgd ki! Az
ilyet ki kell rúgni és kész! Te se rágod senki lelkét. Tűnjön el a
balfenéken.
Anna úgy látta, hogy Kati mindent leegyszerűsít.
Elhatározta, az osztályon, ha lesz még ideje, ír a debreceni
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barátnőjének, megkérdezi az ő véleményét is.
Lázár édesanyja a helyi postát vezette. A hivatal a házuk
mellett volt. Lázár suttyomban leakasztotta az épület kulcsát,
majd szólt, hogy átugrik a Népkert italboltba. A kocsmában
néhányan üldögéltek. Jó hangosan köszönt, két-három percet
beszélgetett a csapos Venczelnével. Fontos volt számára, ha
kell, emlékezzenek majd rá, hogy az este itt járt. Vásárolt egy
üveg bort. – Na, ezt még otthon megiszogatom tévézés közben
– mondta Venczelnének. – Legalább jól elálmosodik tőle. –
Meddig vannak nyitva? – Kilenckor mindenkit kidobok –
mondta a nő.
Lázár körbenézett, kinyitotta a postaépület ajtaját, a
villanyt nem kapcsolta fel, nehogy meglássa valaki. Tárcsázta
a nővérszállást. A portásnő vette fel. Kocsis Ervinként
mutatkozott be és Kovács Katit kereste. Lombárszkiné
közölte, hogy nincs otthon. – Tessék mondani, tíz után
hívhatom? – Nem ismerem én itt senkinek a beosztását.
Próbálja meg. – És a szobatársa, Ani otthon van? – Dolgozik,
de úgy tudom, hogy ő tíz után itthon lesz. Mondjak neki
valamit? – Nem, köszönöm, Katival szerettem volna beszélni.
Lázár nem lett okosabb. A kórházba nem mert telefonálni.
Egy biztos: olyasmit nem hallott, ami terve elhalasztására
ösztönözte volna, vagyis marad az eredeti forgatókönyv.
Otthon nem bontotta ki a bort. Szülei és húga a tévét nézték. A
0416-os szökevény című film első részének sugárzása 20 óra 25
perckor kezdődött és 21 óra 25-kor ért véget. Rögtön lefeküdt,
és úgy tett, mintha aludna. Sem a film címe, sem a története
nem maradt meg benne. Gondolatban mással volt elfoglalva.
Anna fél nyolcra ért vissza. Egy órán át Glóner doktornő
társaságában a betegekkel foglalkozott. A doktornőnek úgy
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tűnt, a délutáni rosszkedve elröppent. Vidáman segédkezett.
Közben a másnapra gondolt, arra, hogy Ferivel önfeledt
együttlét vár rá.
A 9-es kórteremben leült Tóth Istvánné ágyára: – Jól esett
az uborkalé, Ilonka néni? – Jaj, Annácska, maga isten áldása.
Én csak úgy említettem, maga meg bement érte a városba.
Nagyon jól esett. Ne haragudjon már, hogy mondom, de
olyan idegesnek látom. – Tetszik tudni, mondtam már, az
édesanyám betegsége, meg egész nap talpon voltam…
Elfáradtam, és holnap reggel hatra jövök. – Én ma egyedül
maradtam, hazaengedték a betegtársamat. Ha gondolja,
aludjon itt, drága. Nekem is jobb lenne. – Majd még
meggondolom, Ilonka néni. Ha kell valami, csak szóljon.
Nem volt levélborítékja és levélpapírja, de arról, ami
nyugtalanította, mégis írni akart. Elhatározta, kölcsönkér,
hogy másnap, amikor bemegy Ferivel a központba,
bedobhassa a főpostánál. Az ötös szobában feküdt
Mezőcsátról Balogh Mihályné. Anna az éjjeliszekrényén látott
több borítékot bélyeggel. Megkérdezte, tudna-e hétfőig egyet
kölcsönözni. Az asszony készséggel felajánlotta.
Az ügyeletes szobában telepedett le. Éppen csak
belekezdett a levélírásba, amikor Glóner doktornő hívta: az
egyik beteg szemét át kell kötni. Utána már nem maradt elég
ideje, ezért a borítékot a levélpapírral berakta az irodalom
könyvébe.
Váltótársa, Hajdú Erzsébet 21 óra 45-kor érkezett. Anna a
nővérszobában az asztalnál ült, lábát a maga elé húzott székre
rakta, és a könyvét lapozta. Erzsi néni az édesanyjáról
kérdezte. Anna aggódott is, meg bizakodott is. – Annuskám,
ha gondolod, már indulhatsz, én átveszem az osztályt. – Most
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éppen olyan jól ülök – mosolygott Anna.
Hajdú Erzsébet átöltözött, végigjárta a női oldal szobáit.
Amikor visszatért, Anna Kovács Katival csevegett telefonon: –
Na, alszol már, Kitekata? – Tévét néztem, mert halálra unom
magam. – Reggel majd puszikával ébresztelek – nevetett
Anna. – Remélem, nyugodt éjszakánk lesz – ásítozott Kati. –
Délelőtt beverheted a szunyát, én hattól domborítok. –
Képzelem, milyen lelkes vagy. – Nem hallod, hogy repesek? –
Mi a fenének mész haza arra a néhány órára? Nálam két
fekvőhely van, itt megalhatsz. És dumálunk egyet. – De ugye
nincsenek csúnya szándékaid? – kuncogott Anna. – De,
kicsikém, nagyon kívánlak – hülyéskedett Kati. – Még
meggondolom.
Anna letette a kagylót és Erzsi nénihez fordult: – Kati
hívott, hogy aludjak nála. – Itt is van hely, Annuskám. A 9-es
szobában Tóth Istvánná egyedül van. – Tudom, beszélgettem
vele egy órája. Javasolta is, hogy feküdjek le ott. – Ha
gondolod, a nővérszobában is lehetsz. Én majd ledőlök a 9esben, tudod, hogy úgysem szoktam itt bent éjszaka aludni…
Előfordult korábban, hogy Anna nem ugrott haza a
nővérszállásra, hanem az osztályon maradt, ha reggel hatra
jött. Le is tolta a főnővér, mondván, ügyeleti időben az
osztályon csak a beosztottak tartózkodhatnak. – Buzáné
megtudja és majd cirkuszol. – Én biztos nem mondom meg
neki, és ő csak hétfőn jön – mondta Erzsi néni. – Megmondja
más, mindig van, aki szeret a másiknak ártani. – Nem
erőltetem, ahogy jónak látod, Annácskám.
Csengett a telefon: – Egyesek este tízkor sem nyughatnak –
mondta Anna, és felemelte a kagylót: – Tessék, szemészet.
– Itt meg gégészet, Kovács főorvos asszony – röhögött Kati.
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– Na, picinyem jössz? – Nem, hazaugrom, ott van a kivasalt
köpenyem. – Leszakad az a kurva ég, ha egy nap nem frissen
vasalt ruhában kezdesz? – Megszoktam. – Miért nem azt
mondod, hogy vársz valakit, azért akarsz egyedül lenni? –
Tényleg, a rézfaszúról megfeledkeztem. – Na, aludj jól. Szia.
Anna felállt, pillanatok alatt magára kapta a ruháját.
– A fityulát meg ezt a könyvet az asztalon hagyom. Reggel
időben itt leszek. – Tudod, hogy sose sürgetlek. Vasárnap lesz,
ráérek hazaindulni.
Mosolygott önmagára

Az épület ajtaját, a kórházi rendelkezésnek megfelelően,
bezárta és elindult a műszaki kapu felé. Eleven szél fújt, de
kellemes volt az idő, majdnem felhőtlenül tiszta égbolttal.
Mélyet lélegzett és Ferire gondolt. Talán már alszik. Ahogy
kiért a széles, a mentők által is használt útra, megállt egy
pillanatra, és gyönyörködött az útkereszteződés közelébe
ültetett tulipánfában. Minden tavaszon a kedvencei közé
tartozott. Nagy sötétlila virágai éjszakára bezárkóztak.
Valahol orgonaillatot talált a szél s mintha csak játszani
akart volna Annával, felé sodorta majd tovalibbentette: –
Istenem, már nyílik az orgona! – gondolta. Számára a tavasz
és az orgona ugyanazt jelentette. Ferivel majd együtt
bolyonganak az orgonaillatban. Minden, ami most jön, új és
szokatlan, de gyönyörű lesz: első közös élmény. Szaporázott
léptekkel, jellegzetesen egyenes testtartással sétált a kapu felé.
Egy férfi állt az utcán, a bejárat középvonalában.
Tekintetével a kórház ablakait vizslatta. Hangosan köszönt. A
lány már többször látta itt, tudta, hogy Nagy Vilma ápolónő
férje. Elébe szokott jönni. Visszaköszönt, és átlebbent az
úttesten; talán soha nem volt kapu a kis bejáraton, amelyen az
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igazgatósági épületet, az orvosi lakásokat és a nővérszállást
körbefogó parkba jutott.
Baloldalt sötét, betonlapokból épített kerítés húzódott a
garázs-sor felé. Az utat lerövidítő kitaposott csapáson haladt.
A szél elkapta kabátja szárnyát és megcibálta. Tíz óra tíz perc
volt, ilyenkor még nem zárja be a portás a nővérszállás ajtaját.
Mielőtt belépett, feltekintett az égre: ragyogó és határtalanul
tágas volt, miként szívében az élet lüktetése, a boldogság
vágya.
Köszöntötte Erzsi nénit, aki nem említette neki a telefont,
mivel valójában Kovács Katit keresték. Ha említi, talán gyanú
támad Annában, bár nem volt gyanakvó természet.
Szobájában felkattintotta a villanyt, bezárta az ajtót. Kati
ágyára hajította a táskáját. Vállfára akasztotta a kabátját.
Fekhelyéről lerántotta a virágmintás takarót, összehajtotta,
kihúzta a csőágy fiókját, kiemelte az ágyneműjét és
megágyazott.
Vetkőzni kezdett. Az oldalsó kis ablak nyitva volt, a nagy
billenő ütközésig leengedve. Szokása szerint nem törődött a
sötétítő függönnyel. Blúzát vállfára igazgatta és felakasztotta a
vascsőre. Nadrágját és bugyiját Kati ágyára dobta. Fehér
bikinit vett föl és a rózsaszín pizsama kabátját. Az alsó részt
szobatársa fekhelyére tette.
Dicső Ibolya korábban Anna szobatársa volt az 1-esben. A
lány abban az időben szokta meg a nyitott-ablaknál alvást. A
délutános műszakból negyedtizenegykor ért haza. Szokása
szerint, mielőtt belépett az épületbe, végigtekintett a
homlokzaton. Látta, hogy a szobájuk ablaka nyitva van,
akárcsak a kettes, hármas, ötös és hatos szobáé. Annánál égett
a villany. Erki Rozália, a barátnője hazautazott a szüleihez.
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Egyedül lesz, de eszébe sem jutott, hogy betegye az ablakot. A
környék biztonságos volt, a néha feltűnő kukkolókon kívül
soha senki nem zavarta meg a nyugalmat.
Anna gondosan fogat mosott, időnként felemelkedett és
belepillantott a tükörbe. Megtörölte az arcát, és ajkát
széthúzva gyönyörködött szabályos, erős fogaiban. Némelyik,
vele egyidős kolleganőjének már több is hiányzott. Ő nem
tudta, mi a fogfájás. Remélte, hogy sokáig ilyen egészségesek
maradnak a fogai.
Leengedett haja a vállára terült. Mosolygott önmagára.
Tetszett neki a tükörből rá tekintő, konok homlokú, szép szájú
lány. Tagadhatatlanul elégedett volt önmagával. Előbb az
előtérben, majd a szobában lekapcsolta a villanyt. Egy
pillanatra az ablakhoz lépett, kitekintett a megcsöndesedett
térre. A lakások többségének ablaka már sötét volt, itt-ott a
tévé kékes fénye homálylott.
Lefeküdt. A kintről bevetődő fényben rámosolygott Feri
arcképére, amelyet közvetlenül a feje fölött tűzött be a léc alá,
majd felvéve kedvenc alvási pozícióját, hasra fordult,
eligazgatta arca alatt a párnát, és fejére húzta a paplant. Hogy
minél előbb elaludjon, igyekezett valami jóra, a gyomra táján
melegséget kiváltóra gondolni: az jutott eszébe, hogy holnap
egész délután Ferivel lesz, ilyenkor még valahol táncolnak
vagy éppen kéz a kézben hazafelé indulnak.
Álomba zuhant, az öntudatlanság ajándék-állapotába,
amikor az ember nem gondol sem az életre, sem a halálra, s
mert a lelke nyugodt, lelassuló szívveréssel gyűjti az energiát
másnapra, az ébredésre.
Lázár elindul

Lázár a falnak fordulva feküdt. Nehezen várta, hogy szülei
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és húga aludni térjenek. A tévéjáték után úgy döntöttek,
lefekszenek. Elcsendesedett a ház. Lázár hanyatt fekve a sötét
plafonra meredt. Holmiját úgy készítette elő, hogy keresés, zaj
nélkül magára szedhesse. Apja barna ingét a ruhái közelébe
rakta. Azért akarta felvenni, mert azon, ha freccsen is rá vér,
kevésbé látszik. Igazolványa, vezetői engedélye a zsebében
lapult.
Felvette a télikabátját, de aggódott, hogy a motoron átfújja
a szél, ezért fölé húzta apja barna orkánját, egyik és másik
zsebébe kisebb méretű, szorosan összehajtogatott törölközőt
gyömöszölt. Számolt vele, hogy esetleg véres lesz a keze vagy
az arca. A kulcstartóról leemelte a motor indítókulcsát.
A ponyvát lehajtotta a járgányról és az épület tövébe
gyűrte. Bement a tőrért. A sötétben tapogatva ott találta,
ahová eldugta. Felhúzta a nadrágja szárát, és a lábszárára
erősítette. Csak a cselekvés pillanatában lesz rá szüksége,
addig akadályozná, és a felöltője belső zsebében nehezen
férne el, balesetveszélyes is lenne.
Óvatosan tolta ki a kiskapun a motort. A kutya mellette
ugrált. Apja még nem aludt. Mivel zajt halott, felkelt,
félrehúzta a függönyt és kinézett az udvarra. Látta, hogy a fia
készül valahova. Biztosan nőügy, gondolta. Huszonnégy éves.
Maga dönti el, hogy mit csinál. Lázár szétnézett az utcán, nem
látott senkit. Húsz méteren át tolta a motort, csak ott ült rá és
rúgta be.
Percek alatt a falu határára ért. Ormosbánya felé vette az
irányt. Jól ismerte az utat. Tíz óra húsz percet mutatott az
órája. Nem száguldott, tudta, éjfél előtt úgysem kezdhet
munkához. Először különben is felderítést végez. Remélte,
hogy két-három óra múlva eredményesen robog visszafelé.
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Szállingóztak haza a nővérek.
Faggyas Margit este tíz óra tizenötkor lépett ki a kórház
főbejáratán. A rehabilitációs épülettel egy magasságban, a
főútvonal mentén, a hirdetőtáblánál egy férfi állt.
Cigarettázott. Úgy ítélte meg, hogy 170 centiméter magas
lehetett, és valószínűleg orkánkabát volt rajta. Néhány perccel
Anna után érkezett a szállásra.
Naár Franciska vőlegényével a Katowice étteremben
szórakozott. Abból az irányból jőve a telepre tartók nem
szokták megkerülni a főúton a nővérszállót, inkább átvágtak
az üres telken. Mivel évekkel korábban valaki ott kibontotta a
drótkerítést, a kórházvezetés kapu nélküli bejáratot alakított
ki. Ezen át érkezett a lány és a vőlegénye 22 óra 40 perckor. A
nővérszállás előtt és környékén nem láttak senkit. A fiú
bement a társalgóba. Együtt nézték a Találkoztam boldog
cigányokkal is című film utolsó harmadát.
Farkas Gyuláné 23 órakor a városból busszal egyedül jött
haza. Sem a kórház előtt, sem a Blaskovics László utcában,
sem a nővérszállás előtt nem találkozott senkivel.
Lázár beért Miskolcra. Rákanyarodott a kórházhoz vezető
főútra, de rövid szakasz megtétele után balra fordult, és a
keskeny, családi házak között vezető domboldali útra hajtott.
A házak többségében sötét volt. A nővérszállással szemben, a
már elkészült és félkész épületek mellett irányba fordult, hogy
dolga végeztével minél előbb eltűnhessen a környékről.
Sötét volt, nem látott senkit. Bízott benne, hogy amíg a
nővérszállás körül lesz, az elhagyott helyen senki nem
piszkálja a motorját. Az megnehezítené a helyzetét.
Elindult az épületek között a főút felé. A szállás utcai
frontján csak egy szobában, a kórház felé eső rész második
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emeletén égett a villany. Amikor leért a széles főúthoz, 11 óra
23 perc volt. A Katowice felé tekintett. Nem látott senkit.
Szapora léptekkel átvágott az úttesten, és a drótkerítés mellett
igyekezve belépett a telepre. Rögtön jobbra, a garázsok
irányába fordult, hogy az igazgatósági épületek mögé jusson.
Ott nem volt külső világítás. Megbújva ráláthatott a szállásra.
Anna szobájának ablakát kereste. Megkönnyebbülten
lélegzett fel, amikor látta, hogy nyitva van a keskeny ablak, és
a sötétítő függöny nincs behúzva. Tudta, közel kell jutnia, és
megnézni, otthon van-e a lány, és főként egyedül alszik-e.
Ezen a fronton az első emeleten két szobában is égett a
villany. A társalgóban is fényt látott, vagyis ott néhány nővér
és talán a portásnő televíziózik.
Már éppen indulni akart a szálló felé, amikor észrevette,
hogy a Katowice felől fiatal nő tűnik fel, férfi társaságában.
A mozgásából látta, hogy nem lehet az Anna. Matyi
Erzsébet féltizenkettőkor csöngetett a portás néninek. A férfi
megcsókolta, s miután a lány bement az épületbe, a Blaskovics
utca felé távozott a telepről.
Lázár biztos volt benne, hogy a Katowicéből még jön
hétvégi szórakozó. A kórház felől már nem várható senki.
Szélessy Zsuzsanna a kórház rehabilitációs-ortopéd
osztályán dolgozott ápolónőként. A műszak letelte után az
ügyeletes orvosnővel, dr. Ábrányi Katalinnal az ügyeleti
helyiségben megnézte az éjszakai filmet, amely 23 óra 20
perckor ért véget. Kikapcsolták a tévét, kiürítették a
hamutartókat, rendet raktak. Háromnegyed tizenkettő
lehetett, amikor a hátsó műszaki kapuhoz ért. Amint kilépett
az utcára, látta, hogy egy pár – Naár Franciska és a fiúja – a
Blaskovics utcán éppen kiér a főútra, és balra fordul. Lázár
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biztos volt benne, hogy a lány egyedül vagy a fiúval később
visszatér, tehát számítania kell rájuk. Franciska beadta a
derekát, hogy a barátjánál alszik.
Szemtanúk több irányból

Lázár semmilyen mozgást nem észlelt, ezért éber sétával
elindult a szállás felé. Az orvosi lakások sarkán, tízméternyire
a nővérszállástól megállt, balra fülelt és jobbra fordult. Szíve
hevesen vert. A négyes szoba ablaka csukva volt. Amikor
Anna ablakához ért, átlépett a keskeny, még ápolatlan
virágágyáson és megpróbált betekinteni. Látta, hogy az
ablakhoz közeli ágy vetve van. De tüzetesebben nem tudta
szemügyre venni a benti helyzetet. Ezután a kettes szoba
nyitott ablakához lépett, fontos volt tudnia, hogy tartózkodike ott valaki. Semmit nem látott, mert a takarófüggöny be volt
húzva.
Szabó László húszéves fiatalember néhány napja került a
kórházba, a lábát operálták. Nem jött álom a szemére,
kibicegett a folyosóra, rágyújtott. A nővérotthon felé kilátást
nyújtó üvegfalnál bámészkodott. Látta, hogy a szálló falának
tövében egy körülbelül 180 centiméter magas, orkánkabátos
férfi ólálkodik. Megáll az egyik, majd a másik nyitott ablaknál
és be-betekint. A barna orkánanyagon megcsillant a fény.
Lázár észrevette, hogy a kórház műszaki kapuján kilép egy
nő. Megfordult, átszökkent a szegélybetont a járdától
elválasztó ágyáson, és a Katowice felé sétált. Szélessy
Zsuzsanna az Anna által is használt csapáson közeledett a
szállóhoz. Az előtér fényében látta, hogy a portás néni a
lépcső felé indul, hogy ellenőrizze, az emeleteken
lekapcsolták-e a lányok a folyosói világítást. Csöngetett és
csak akkor fordult balra.
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Észrevette, hogy a szálló vége felé, tőle 15 méterre egy férfi
sétál. A járdát végig két és fél méter magas kandeláberek
kísérték. Erős fényt adtak. Jól látta a férfi szőke, középhosszú
haját, sötét színű felöltőjét. Körülbelül 175 centiméter magas,
vékony testalkatú lehetett. Az ismeretlen a szálló végénél
megállt, kissé oldalt fordult, mint aki egyszerre több irányba is
figyel. Zsuzsanna körülbelül három percet várt, amíg a portás
ajtót nyitott, addig rajta tartotta a szemét. Az idegen nem
mozdult, úgy látszott, nagyon érdekli valami abban az
irányban, amerre bámult.
Szabó László cigarettázás közben tovább nézelődött. Látta,
amint a nővér bement az ajtón, a férfi az orvosi lakások és a
nővérszállás közötti részre siet, és eltűnik a szeme elől. Már
éppen el akart fordulni az ablaktól, amikor az orkánkabátos
újra feltűnt. Megállt, jobbra-balra ügyelt, és a betonjárdán a
kórház irányába lendült. A kandeláberek fényében Szabó
László jól látta szőke, középhosszú haját, és azt, hogy
orkánkabátot visel. A sétálgató a hármas ablak előtt megállt,
hallgatózott, majd, miként korábban, áthágott a földcsíkon, és
pipiskedve hosszan bebámult az ablakon. Aztán tovább lépett,
a kettes ablaknál állt meg. Szabónak úgy tűnt, mintha a bal
kezével benyúlna a nyíláson.
Oláh Mária az ortopéd osztályon dolgozott ápolónőként.
Váltótársa szórakozni volt, megállapodtak, hogy később
érkezik. Éjfél előtt tíz perccel indult a nővérszállásra, a kórház
területéről szintén hátul jutott ki. Már a kiskapunál észrevette,
hogy egy férfi leselkedik a hármas ablaknál. Magatartása
szokatlan és feltűnő volt. Oláh Mária, tartva az illetőtől,
megállt. Mivel a kíváncsiskodó éppen az ablak előtti lámpa
fényében téblábolt, tüzetesen szemügyre vette. Az
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ablakpárkány lemezborítása a férfi nyakához ért, ezért úgy
ítélte meg, hogy 175-180 centiméter magas lehet, vékony
termetű, szőke, közepesen hosszú haját hátul meglebbentette
a szél, és egyértelműen sötét, talán barna kabátot viselt.
Oláh Mária látta, hogy a férfi a kettes szoba ablakán benyúl
és félrehajtja a függönyt, mintha a lakót keresné. Majd
ösztönösen jobbra tekintett, észrevette a kiskapunál
megdermedt Máriát. A virágágyásra taposva kilépett a
járdára, és a Katowice irányába elsétált. A lány megindult a
szálló felé, közben követte a férfi sajátos mozgását. Amikor
becsöngetett, a kandikáló a nővérszállás végén jobbra fordult,
mintha el akarna tűnni.
Ekkor a telep nagykapujában megjelent egy férfi és egy nő:
Oláh Mária megismerte dr. Deseő Emil fül-orr-gége
szakorvost, akit gyakran látott a kórházban. A feleségével jött.
A lány köszönt nekik. Az érkezők üdvözölték. Elhaladtak a
nővérszállás előtt, majd az orvosi lakások elé értek. Lázár
észrevette őket, és a főút frontján az orvosi épület mögé
rejtőzött. Nem látta, merre folytatták útjukat. A kettes
lépcsőház bejárati ajtaját kulccsal kinyitották és felmentek a
második emeletre.
Oláh Mária öt percet várakozott a portásra, aki a felső
szintek folyosóit járhatta. Mikor ajtót nyitott, a lány
megemlítette, hogy látott egy férfit, aki a hármas és a kettes
szoba ablakán beleselkedett. – Mindig vannak itt ólálkodó
férfiak, hogy a rosseb esne beléjük – mondta Erzsi néni, aki
már máskor is hallott ilyesmiről, és nem törődött vele.
Szabó László végignézte a jelenetet. Messziről is
megismerte Oláh Mária nővért, aki többször is segédkezett a
lába kötözésénél, s látta, hogy néhány perce indult haza. Az
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után, hogy a nővér belépett az ajtón, még várt néhány percet,
de a leselkedő nem került elő, így bement a szobájába és
lefeküdt.
Lázárt idegesítette a nagy jövés-menés. A kétszeri
szemlézés után az világos volt számára, hogy Anna egyedül
van. Ha ő fekszik az ágyban. A haját és az arcát ugyanis nem
látta, mert az ott lévő a fejére húzott paplan alatt alszik. De a
szobatárs, ha szórakozni ment, bármelyik percben megjöhet.
Nyugtalanította, hogy a kettes szobában is vannak, legalábbis
az ablakhoz közelebbi ágyban egyértelműen pihen valaki.
Zajra, kiabálásra az illető azonnal felébredhet, és ha Annát le
is szúrja, az ablakhoz ugró egy méterről láthatja az arcát,
akkor pedig az isten sem menti meg az akasztófától. Az is
idegesítette, hogy vajon hazatér-e ennek a lánynak a
szobatársa. S ha igen, mikor, és meddig lesz fent, becsukja-e
az ablakot.
Amikor eltűnt az épület végében, sejtette, hogy a két
ápolónő a lámpasor fényében jól láthatta a haja színét, a
mozgását, a termetét, és adott esetben használható
személyleírást adhat róla. Különösen bosszantotta, hogy az
utóbb érkezett lány megállt és bámulta. Gyanította, hogy a
kitervelt ügyet aligha lehet következmények nélkül megúszni.
De azt is meggondolta, ha most nem cselekszik, Annát
figyelmeztethetik, hogy éjjel valaki bekukkolt hozzá, és a
leírás alapján akár ő is, vagy csak ő juthat eszébe, s biztos,
hogy óvatosabb lesz, bezárja az ablakot, vagy azt kéri, hogy
helyezzék át egy másik, esetleg emeleti szobába.
Egy használt pongyola

Úgy érezte, összeroppan, képtelen a terv végrehajtására.
A főút felöli fronton elsétált az orvos lakások végéig, ott
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balra fordult, a garázs-sor irányába indult, és visszakerült az
igazgatósági épületek mögé. Végigtekintve a szemközti ház
homlokzatán, látta, a második emelet egyik ablaka mögött
villany ég. Maga alá zuhant. Az árnyékos-sötét helyen
bóklászott. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy nem
figyelt, valamiben megbotlott, alaposan beütötte a lábát.
Sziszegve káromkodott. Lehajolt a betonkockához, valami
rongyot tapintott rajta. Felemelte, vizsgálgatta. Nyirkos,
zöldes-barnás
mintázatú
pongyola
volt.
Ledobta,
továbblépett. Aztán visszafordult, újra felvette. Kirázta, és úgy
látta, agyonhasznált, de ép, végig rajta vannak a gombok. Az
az ötlete támadt, hogy a kabátját az orkánnal együtt leveti, és
ezt húzza magára. Könnyebben mozogna, és ha valaki
meglátja, nehezebben tudja azonosítani. És ezen Anna vére
sem számít, utána úgyis eldobja.
Összehajtogatta, hogy könnyebben felvehesse, ha semmi
nem akadályozza a likvidálásban. Eligazgatta a betonkockán.
A ház végére osont, látni akarta, mi történik a szálláson.
Igyekezett éber lenni, hogy tüstént észrevegye, amint hazajön
Anna szobatársa. Talán becsukja az ablakot, mert eléggé lehűlt
a levegő, vagy fél a nyitott ablaknál.
Ismét feltűnt egy nő a Katowice felől. Egyedül jött.
Csicsvári Margit csöngetett a bejáratnál. Lázár figyelt, melyik
szobában gyullad fel a villany.
Míg ezt követte, újabb pár jelent meg a Katowice irányából.
A nő hevesen magyarázott kísérőjének. És ha a szállásra
bement nő Anna szobatársa? Lázár halálosan ideges lett, mert
egyik ablakban sem gyúlt fény. Vagy sötétben vetkőzik le,
vagy a másik fronton lakik – gondolta. Elvileg tehát lehet
Anna szobatársa, csak nem akarta felzavarni. Vagyis a
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cselekvés előtt ellenőrzést kell tartania.
A pár elhaladt az épület előtt, majd megállt a bejáratnál.
Nem búcsúzkodtak, mindketten bementek a megnyíló ajtón.
Lázár ezt nem értette. Anna mindig azt mondta, hogy férfi
nem mehet be éjszaka a szállóra. A földszint hatos szobában
felgyulladt a villany. Egyre zűrzavarosabbnak látszott
minden. Egyszer csak az a nő, aki korábban érkezett, mint a
pár, kijött a szállóról, valamit tartott a kezében és a kitaposott
csapáson elindult a kórház műszaki kapuja felé. Csicsvári
Margit megállapodott a kolléganőjével, hogy csak a buli után
megy be dolgozni, addig falazzon neki. A sietős nő nem
pillantott semerre, Lázár különben is takarásban volt, így nem
láthatta.
Feszülten figyelt. A hatos szobában öt perc után elaludt a
villany, de az ablak nyitva maradt. Lázár kétségbeesett: ezek
nekiláttak kefélni. Lehet, hogy a pasi hajnalig marad, kintről a
legkisebb zajra is felneszelhetnek. Ilyen fatális malőrre nem
készült. – Most mi a szart csináljak? – kérdezte félhangosan
magától.
Ismét nyílt a szállás ajtaja, Komlós Erzsébet valamint a vele
lévő férfi kisétált a Blaskovics utcára, majd balra fordultak, és
eltűntek Lázár szeme elől. Nagy kő esett le a szívéről. Mit
tegyen? Kezdje el a teendőjét, vagy várjon?
Már ott tartott, hogy elindul a betonkocka felé és ledobja a
kabátját, amikor jobboldalon, a telepre vezető főkapun
belépett egy idősebb nő és a szállás bejáratához tartott. Veják
Katalin nyugdíjas a Katowice utca 3. szám alól jött, ott dr.
Nagy Dezsőék gyerekére vigyázott. Az első emeleti nyitott
ablakban kigyulladt a villany. Eltelt vagy negyedóra, de a
villany nem aludt el. Egyszer csak a nő az ablakhoz lépett,
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megállt és hosszan, Lázárnak úgy tűnt, hogy hallgatózva
bámult kifelé. Nem akarta elhinni, hogy ilyen kegyetlen hozzá
a sors.
Ekkor újabb pár lépett a placcra a Katowice felől. Lázár
tudta, az étterem kettőig tart nyitva. Addig tehát bármikor
megjelenhet valaki. Szőke Berta és kísérője megállt a bejárat
előtt. Nem csöngettek be, beszélgettek, majd csókolóztak.
Lázár emlékezett azokra a szép időkre, amikor hazakísérte
Annát és csókolóztak. Most más kíséri haza, és más csókolózik
vele. Dühében a fogát csikorgatta. Arra gondolt, ha ez a
mászkálás így lesz egész éjszaka, nem tud semmit végezni, és
azt soha nem heverné ki.
Ekkor a Katowice irányából újabb lakó toppant a telepre.
Peremiczki Gizella fázósan sietett a nővérszállás felé. Ott
megállt és beszélgetett a búcsúzkodó párral. Az újonnan
érkezett lány csöngetett. Amikor a portásnő megjelent, a pár
gyors csókot váltott. A két lány együtt lépett be a szállóra. A
férfi a telep nagykapuján távozott. Lázár nem látott
kigyulladó fényt, viszont az emeleten kialudt abban a
szobában, amelynek ablakából az idősebb nő kinézett.
A második emeleten az egyik ablakban fényt észlelt. Arra
gondolt, hogy a két lány közül az, amelyik egyedül jött, Anna
szobatársa is lehet, csak nem kapcsolta fel a villanyt. Egyre
inkább úgy vélte, ilyen körülmények között lehetetlenség
dolgozni. Ezt az érzést csak tovább növelte benne, hogy ismét
előbukkant az a nő, aki félórával ezelőtt vitatkozva jött a
pasijával a Katowice felől, majd együtt bementek a szállásra.
Ezek szerint elbúcsúztak, a pasi hazament. Az emeleten
kialudt a villany, de a földszint hatosban ismét felgyulladt.
Látta, amint a nő becsukja az ablakot.
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Lázár elkönyvelte, hogy ez már itthon marad, lefekszik,
nem járkál, nem zavarja. Talán tíz perc után aludt el a villany,
de a lány rövidesen ismét megjelent a szálló ajtajában. – És
most hova a szarba mehet? – morgolódott magában Lázár.
Komlós Margit beleegyezett, hogy a fiújánál alszik, így
végképp eltávozott. Lázár csak annyit konstatálhatott, hogy a
nő ismét kimegy a nagykapun. Elvileg tehát bármikor
visszatérhet.
És újabb lány libbent elő. Egyedül lejtett a Katowice felől.
Hudák Margit az étteremben szórakozott. Bement a
nővérszállóra. Nem akarta felverni a szobatársát, sötétben
vetkőzött le. Ez is lehet a 3-as szoba lakója – szögezte le
magában Lázár.
Úgy látszott, vége a mászkálásnak. Elmúlt fél egy. Lázár
úgy döntött, odamegy a nővérszálláshoz, ellenőrzi a 3-as
szobát. Úgy semmiképpen nem akart akcióba lépni, hogy nem
tudja, hazajött-e a szobatárs, illetve az ágyban fekvő azonos-e
Annával.
Éppen lódult, amikor az orvosi lakások kettes
lépcsőházában felgyulladt a villany. Rövidesen egy férfi és
egy nő lépett ki a kapun: dr. Deseő Emil Kazai Lajosné
társaságában. Az asszony, a doktor barátjának felesége, az
igazgatósági épületben lakott, ő vigyázott a gyerekeikre, ha
programot szerveztek. Az orvos, bár Kazaiék háza a közelben
feküdt, a késői időpont miatt ragaszkodott hozzá, hogy
hazakísérje a nőt.
Lázár rémülten tapasztalta, hogy felé közelítenek. Gyorsan
behúzódott a fal mögé, megbújt a jobboldali épület
bejáratánál. Szemmel követte őket, hogy lássa, merre
fordulnak, amikor a két épület között felbukkannak. Ha felé,
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jobbra kilépve el kell tűnnie a garázsokhoz vezető úton.
Szerencsére balra tértek.
Babráltak a zárral. Lázár úgy vélte, ott laknak, vagyis
bemennek a lépcsőházba, ezért kiosont a fedezékéből és a fal
tövében elindult az épület sarkához, hogy rálásson a szállásra.
Váratlan meglepetésként érte, hogy a férfi visszafordult és felé
közelített. Gyanús lett volna, ha elsiet, ezért a falhoz lapult,
mereven előre nézett.
Az orvost is meglepte, hogy hirtelenjében honnan került
oda az a férfi. Látta, hozzá hasonló magasságú, 175 centiméter
magas lehet, sötét ballonban, esetleg orkánkabátban van.
Hajadonfőtt volt, a haja világosnak tetszett a vastag
árnyékban. Az orvos még azt is kivette, hogy környakú garbót
vagy pulóvert visel és 20-30 év közötti lehet, mindenképpen
fiatal.
Deseő doktor, hogy csökkentse a váratlan helyzet
feszültségét, önkéntelenül ráköszönt az ismeretlenre: – Jó
estét. – Az illető meglepődött, kicsit kivárt, aztán szokatlan, de
fiatal torokhangon visszaköszönt: – Jó estét. – Segíthetek
valamiben? – kérdezte az orvos. – Nem – válaszolt Lázár, és
hátat fordított a barátkozónak.
Deseő arra gondolt, hogy a férfi valamelyik ápolónőre vár,
ezért nem tulajdonított jelentőséget a dolognak. A
lépcsőházuk elől, mielőtt kulccsal kinyitotta volna az ajtót,
még visszatekintett, de nem látott senkit.
A másik ágy vetetlen

Lázárt felzaklatta a találkozás. Nem számolt ennyi
véletlennel. A nővérszálló irányából vetülő fényben
határozottan láthatta a férfi az arcát, öltözékét, s arra gondolt,
bár árnyékolva volt, annyit megjegyezhetett belőle az illető,
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hogy adott esetben felismerje.
Nem tudta, mit tegyen. Megerősítésre vágyva kilépett a
homályból, tekintete végigfutott a szállás és az orvosi lakások
ablakain. Csak ott égett a villany, ahol korábban észlelte.
Ebből arra következtetett, hogy a férfi, akivel találkozott, ott
lakhat. Egy óra múlt. Nem volt mire várnia. A nővérszállásig
sétált, fülelt, aztán a járdán a kórház irányába indult.
Amikor Anna nyitott ablakához ért, a kórház műszaki
kapuja felé, majd hátra tekintett. Nem látott senkit. Áthágott a
másfél méter széles virágágyáson, és amennyire csak
ágaskodni tudott, bekukkantott a hármas szobába. Jól
kivehető volt, hogy az első ágyban alszik valaki. Hogy az
Anna-e, vagy más, nem állapíthatta meg, mert a nő a korábbi
testhelyzetben feküdt, fejére húzott takaró alatt és Lázár nem
tudta, melyik ágy az Annáé. Átkozta magát, hogy amikor
találkoztak, ezt nem kérdezte meg. Igaz, akkor még a
likvidálására sem gondolt. Mindenesetre jó oka volt annak
feltételezésére, hogy Anna fekszik ott. Egyértelműen látta,
hogy a másik ágy vetetlen. Irigyen az villant meg benne,
milyen jó a lánynak, békésen alszik a meleg takaró alatt,
miközben ő órák óta itt vergődik az éjszakában…
Cselekvésre
alkalmasnak
ígérkezett
a
pillanat.
Visszaiparkodott előbbi helyére. Télikabátját az orkánnal
együtt levette, kicsire összehajtogatta, hogy majd könnyen a
hóna alá kaphassa. Nehezen magára rángatta a nyirkos
pongyolát, amely lábszárközépig ért. Egy gomb legfelül
hiányzott róla, a maradék öttel begombolta a feszülő,
nehézszagú ruhadarabot. Felhúzta a nadrágja szárát, kioldotta
a madzagot. A tőrkést kitekerte az újságpapírból, amit a
spárgával együtt gombóccá gyűrt, és a betonkocka mellé
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lódított.
A fal tövében tett néhány gyakorló mozdulatot a marokra
fogott tőrrel. Hóna alatt megreccsent a pongyola. Ismét a
sarokig settenkedett, hogy kilásson. Hirtelen arra gondolt,
nem volna-e jobb, ha az egész szörnyű állatságról lemondana,
felülne a motorra és hazamenne. Mert ha sikerül is a terve,
kiszámíthatatlanul sok macerával kell szembenéznie, s kérdés,
idegileg bírja-e majd. Az egy pillanatig sem merült fel benne,
hogy Anna elpusztítása, akár elkapják, akár nem,
jóvátehetetlen bűn. Így a szánalom sem jelent meg benne,
kizárólag önmagáért aggódott.
A szállás előtt semmilyen mozgást nem észlelt. Az órájára
nézett: fél kettő volt, cselekvésre a legideálisabb időpont.
Tudta, hogy a Katowice még nem zárt be, de elenyészőnek
tartotta annak valószínűségét, hogy onnan még valaki
hazatérjen. Távolból ismét alaposan megnézte az ablakot,
amelynek a párkánya a nyakáig ért. Körben a falon, mintegy
ötven centi magasságban a lábazatnak centi vastag pereme
volt. Ha ott megveti a lábát, és két kézzel megkapaszkodik az
ablakkeretben, miközben szájába fogja a tőrkést, felhúzhatja
magát. De a keskeny, harminc centinél alig szélesebb és
viszonylag
kis
magasságú
ablakon
bepréselődni
mindenképpen zajjal jár. Ha közben Anna felriad és meglát
egy bemászó férfit, minden bizonnyal éktelenül sikoltozni
kezd és kimenekül a folyosóra. Tehát arról le kell mondania,
hogy a szobába jutva dolgozzék.
Az ablakban kellene rendezni az ügyet. De ehhez Annának
oda kell lépnie. Kérdés, milyen mélyen alszik. És ugyanilyen
kérdés, hogy milyen mélyen alszik a 2-es szoba lakója. Ha
szólongatja a lányt vagy megkocogtatja az üveget, az a
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szomszéd szobában szinte ugyanúgy hallatszik, mint
Annánál. Ha sikerül a lányt felébreszteni, mivel egy szál
bugyiban alszik, miként ezt annak idején ő maga mesélte,
biztosan nem lép az ablakhoz, hogy megnézze, ki verte fel
álmából. De ha oda is lépne, a külső és belső párkány
valamint az ablakköz vastagsága körülbelül ötven centiméter.
És Anna biztosan nem áll szorosan az ablakhoz, hanem kicsit
távolabb, ami újabb harmincnegyven centi. Valószínűleg
maga elé lendíti a sötétítőfüggönyt, hogy takarja a mellét. De
ha ez utóbbit nem tenné, akkor is képtelenség ilyen mélységbe
benyúlni és elkapni. Mivel Anna magas és erős, ha valahogy
el is kapja, egész testsúlyával kiránthatja magát a kezéből.
Minderre korábban, amikor tervezgetett, nem gondolt. És
ez a hülye pongyola is. Lehet, hogy mégis inkább le kellene
vetnie. Ha ebben a bohóc viseletben meglátja, megijed tőle, és
joggal arra gondol, hogy rosszban sántikál. Bizonyára rögtön
észreveszi a kést is, amit nem rejthet a háta mögé, mert
társalgásra nincs idő, azonnal döfni kell.
Lázár csodálkozott, hogy eddig ezekkel a részletekkel nem
számolt. Egyre kisebbnek érezte annak a valószínűségét, hogy
az elképzelését megvalósíthatja. Ha nincs őrült mázlija,
maximum megsebesítheti a lányt, de nem likvidálhatja. Akkor
pedig alaposan ráfarag erre az egész idióta ötletre.
Ismét felvetődött benne: miért is akarja bántani? Mert anno
nem tudta megkefélni, utána pedig változtak az ő és Anna
körülményei? Ezért érdemes ilyen iszonyú, egész életre szóló
kockázatot vállalni, illetve ha megúszná, élete végéig lelkileg
gyötrődni? Egyáltalán, mi fog változni azzal, ha Anna már
nem lesz az élők között?
Nem tudott és nem akart ezekre az elgyávító kérdésekre
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válaszolni, mert csak a bosszú vezette. Hirtelen az az ötlete
támadt, hogy ha már bekopogott, le kell húzódnia, és kérni
Annát, segítsen rajta, mert megsérült… akkor talán kinéz,
kihajol, mert naivan jó szíve van, és akkor, de csak akkor
elkaphatja, és azonnal, a meglepetés erejével cselekednie kell,
ha lehet, kirántani az utcára és szúrni-vágni, amíg mozdul…
Megörült az ötletnek… Igen, ez a tuti, mert Anna jó, Anna
nagyon jó ember, olyan jó, amilyen jó emberrel még soha
életében nem találkozott… Anna jóságára kell feltennie az
egyetlen ütőlapját… az Endlösung elképzelést.
Ez a gondolat megnyugtató, egyben tettre ösztönző volt.
Megmarkolta a kést… két perc az egész, és utána eltűnik, mint
a szélvész, bottal üthetik a nyomát, a rendőrségnek pedig
majd csak összehord valamit… Éljen Garibaldi, éljen a
Republika!
Késsel a kézben

Éppen meglódult, amikor egy óra negyvenötkor a kórház
felől, a főkapun belépve megjelent egy pár. Nem vehették
észre, mert a fal tövében osont. Azonnal visszahúzódott, és
átkozta magát, hogy nem cselekedett előbb, csak
meditálgatott… Félórán át egy lélek sem moccant… ő pedig
szarakodott.
Kövesdi Mária a Jerevánból gyalog érkezett az
udvarlójával. Egy pillantással végigmérte a szálló park felöli
homlokzatát, ég-e valahol a villany. Teljes volt a sötétség. A
földszinten az első három szoba kis ablaka nyitva volt. Arra
gondolt, hogy ő nem merne nyitott ablaknál aludni. A főútra
néző földszint 7-es szobában lakott, de éjszakára még a
legnagyobb melegben is csak a nagy billenős ablakot nyitotta
ki… Igazán szerelhetnének fel rácsokat, amíg egyszer baj nem
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lesz…
Megcsókolta a vőlegényét, aki megvárta, míg bement az
épületbe. Lázár figyelt, hol gyullad fel a villany. De sehol nem
látott fényt. A tőrrel dühösen a levegőbe csapott: most
kezdheti elölről az egész ellenőrzést… És ha ebben a szarban
valaki meglátja, azonnal lebukik…
Kicsit várt. Megnézte az óráját. Kettőt mutatott.
Elhatározta, előre lopakodik, és ha a lány nem Anna
szobatársa, azonnal cselekszik.
Az orvosi lakások és a nővérszálló középvonalában
lépdelt. Markolatánál a kést az alkarjához billentette, és azt a
kezét magához szorította, hogy ne lehessen észrevenni benne
az ölő szerszámot. Amint felért az épületek előtt elvezető
járdáig, a főúton, közvetlenül a nővérszállás előtti részen egy
barna orkánkabátos férfit vett észre. Cigarettázott, nézelődött.
Ez mi a szart akar? – fogalmazódott meg Lázárban az ingerült
kérdés. És honnan figyelje meg, hogy merre megy, mit csinál?
A nővérszálló végének falához lapulva felsettenkedett az
utcafrontig. A kivetődő fényből látta, hogy rögtön az első
szobában ég a villany: Kövesdi Mária rámolászott, készült az
éjszakai alvásra. Az orkánkabátos átment a Szentpéteri kapu
út másik oldalára, rágyújtott, a Katowice felé bámult, aztán
tüzetesen a szállás ablakait vizslatta… Csak nem készül
valamire ez az állat? – mérgelődött Lázár. Hát ilyen éjszakát!
Ezt el sem hiszi!
Baumli István negyvenéves férfi őrt állt az utcán. A
nővérszállással szemközti házban lakott. Azt gyanította, hogy
felesége megcsalja a Katowice fiatal pincérjével. E miatt sokat
veszekedtek. Az utóbbi hetekben az asszony átcuccolt aludni
a kislányukhoz. Baumli éjfélig a gyerekkel volt, akkor elindult,
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hogy bizonyságot szerezzen. Bement a Katowice presszójába.
Felesége az étteremben dolgozott. Baumli sörözgetett. Amikor
kettőkor a presszó bezárt, a toronyház mellett elhaladva
végigsétált a kórház oldalán, az úttest szélén…
Úgy számolt, hogy félórán belül meg kell jelennie a
feleségének. Egyedül jön vagy a pincérrel? – ez foglalkoztatta.
Eléggé besörözött, ilyenkor különösen kívánta a cigarettát.
Lázár visszahúzódott iménti leshelyére, a szálló végén
ugyanis bárki, aki a városból gyalog jön a kórház irányába,
megláthatja. Néhány perc múlva kiderült, helyesen számolt: a
főkapun át felbukkant a szálló előtt egy pár.
Gacsályi Piroska a vőlegényével, Papp Andrással érkezett.
Részt vettek a Katowicében a 2. számú idegosztály
rendezvényén. Amikor az befejeződött, néhányad magával
beindult a városba. A Polonia étteremben szórakoztak. Onnan
félkettőkor indultak gyalogosan. A társaságukban lévő Csorna
Lajos és felesége elköszönt tőlük a villanyrendőrnél: a
Szemere úton az Arany János utcába tartottak.
Piroska és András a Kazinczy utcán keresztül a kórház felé
haladt. Beszélgettek, csókolóztak. Piroska a toronyház után
észlelte, hogy a nővérszálló előtt valaki sétál. Amint
közeledtek hozzá, az illető feléjük fordult és átkelt az úttest
másik oldalára. Piroska félősen Andráshoz bújt és az órájára
tekintett: negyedhárom volt. Szokatlannak tetszett, hogy
valaki ilyenkor, látszólag céltalanul, itt őgyeleg.
A nővérszálló előtt beszélgettek. Piroska azt mondta, már
vasárnap van, alhat délig. András is ráért, egy hete nem
találkoztak, jó volt együtt lenni. Lesétáltak az orvos lakásokig,
majd visszatérve letelepedtek a szállás előtti játszótér padjára.
Lázárt a gutaütés kerülgette. Ez a két mocsok a
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legkedvezőbb pillanatban letelepszik turbékolni, amikor a
normális emberek már rég alszanak. És meddig maradnak?
Lehet, hogy hajnalig. Még egy jó óra, és virrad. Két ilyen
hányadék miatt esik kútba a terve. Átkozta magát, hogy
amikor abszolút szélcsend volt, meditálgatott. Lehet, hogy ma
éjszaka és talán örökre elszalasztotta azt a pillanatot, amikor
cselekedhetett volna. Ha háromig nem mennek el, szedheti a
cókmókját. És megőrül a gondolattól, hogy ez a nő másnak
szétteszi azokat a hosszú combjait, és kéjes sikolyok között
magába fogadja a faszt… miközben ez a nő az övé, csak az
övé… Vele feküdt le először, csak akkor gátlásai voltak.
Másodszor pedig úgy rárontott, úgy széttépte, hogy teljesen
besokallt. Februárban, ha meglátogatja, biztosan minden ment
volna, az övé lett volna… és most nyugodtan alhatna… Mint
ahogy nyugodtan alszik. Hogy rohadna meg, amiért tönkre
tette és reménytelenné silányítja az életét.
Lázár hergelte magát, hogy legyen ereje kitartani, és bízni
abban, hogy érdemes várnia, majd csak feláll a padról az a két
mocsok és elmegy a jó büdös francba.
Takács Jánosné a rehabilitációs osztályon dolgozott
nővérként. Szokásává vált, hogy időnként bement a második
emeleten lévő teakonyhába és bámulta az utcát.
Háromnegyed háromkor is ezt tette. Kinyitotta a Szentpéteri
kapu útra néző ablakot és kikönyökölt. Látta, hogy a
nővérszálló előtti járdán egy férfi sétál. A kórház felé túlhaladt
a Blaskovics utcán. Közben idegesen rágyújtott. A gyufa fénye
egy pillanatra megvilágított az arcát. Nyitott orkánkabátot
viselt. A szél meglebegtette és hátracsapta a kabát szárnyát. A
férfi megfordult, elindult visszafelé.
Egy hosszú csók után Gacsályi Piroska felállt. Lázár
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remélte, hogy végre aludni tér. De nem ez történt. A főkaput
célozták meg. Leshelyéről azt nem látta, hogy ott ismét
megálltak. Lázár arra gondolt, hogy talán megint sétálnak
egyet. Majd' szétvetette a düh. Az órájára nézett.
Háromnegyed hármat mutatott. Alig maradt idő a
cselekvésre. Előre jött, hogy megnézze, el ette-e őket a fene. A
lány egyedül a szállás bejáratához tartott. Na, végre! –
gondolta Lázár. Piroska csöngetett, amikor a portásnő ajtót
nyitott, a lány csókot dobott a Lázár által nem látható helyen
álló fiúnak. Lehet, hogy ez Anna szobatársnője?
Itt a pillanat

Lázár nem észlelt mozgást. Előbújt, hogy felmérhesse a
terepet.
Takácsné a rehabilitációs osztály teakonyhájának ablakából
nem látott rá a nővérszállás park felöli részére. Azt
tapasztalta, hogy a Blaskovics utcából egy fiatal férfi fordul ki,
és elindul a város irányába. Az orkánkabátos férfi pedig
átmegy a másik oldalra.
Lázár az orvosi lakások és a szálló közötti szakasz felé
lépkedett. Éppen akkor haladt el a főút járdáján az imént
búcsúzkodó fiú. Megfordult és az emelet irányába integetett.
Akkor a lány biztosan nem Anna lakótársa. Lázár tudni
akarta, hogy az orkánkabátos az utcán lődörög-e még. Ott
volt, sőt, ahogy a fiatalember elment, az úttesten rézsút
átindult a nővérszállás felé. Lázár úgy érezte, átok ül rajta. Mi
a szart keres itt ez a faszi, mit akar, és meddig kíván éppen itt
strázsálni? Figyelte egy darabig. Sétált, cigarettázott. Semmi
nem vallott arra, hogy egyszer az életben eltakarodna.
Lázár úgy vélte, amíg itt van, nem tehet semmit, hiszen
zajra vagy sikoltásra egy pillanat alatt ott teremhet a szállás
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előtti parkban, vagy látja, amint menekülve átfut az úttesten,
és utána eredhet. Arra gondolt, amíg a helyzet nem változik,
ellenőrzi Anna szobáját. Gumitalpú cipőjében az ablakáig
sétált, ott ismét átlépte a virágágyást, és benézett az ablakon.
Megörült, mert Anna hanyatt feküdt. Jól felismerte elterülő,
hosszú haját, arcvonásait. Végre-végre a tuti bizonyosság! A
másik ágy pedig továbbra is vetetlen. Körbenézett. Egyetlen
ablakban sem látott fényt. Most mindent néhány pillanat alatt
elintézhetne, ha nem császkálna az utcán az az idióta.
Fázott a nedves pongyolában. Időnként rövid ideig eleven
szél fújt. Négy órája toporog. Azt hitte, ilyenkor már régen
otthon lesz. Az órájára pillantott. Ötven perc múlva kel a nap.
Mintha már érezni is lehetne a pitymallatot. A feltámadó szél
ennek a hírnöke.
A járdán visszament a nővérszállás végéhez. A főúton
éppen akkor hajtott el egy személyautó. Igen, ez is a hajnal
jele. Lassan elkezdődik a mocorgás, a forgalom, és ő semmit,
de semmit nem végzett. És ha ez a szarházi még mindig itt
van, nem is fog. Azonnal észrevette. Az út szélénél állt a
járdán.
Lázár a háta mögül gépkocsi motorjának a zaját hallotta.
Hátratekintett, és éppen elhúzott az autó a garázssorhoz
vezető úton. De leállhatott az orvosi lakások előtti parkolóban,
mert Lázár kocsiajtó csapódását hallotta. Félt a szállás főúti
frontjára húzódni, mert ott észreveheti a kint tébláboló. De
ahol állt, az is veszélyes hely volt, hiszen ha az autóból
kiszállók az igazgatósági épületbe igyekeznek, észrevehetik.
És hajnali háromkor az ócska pongyolában biztosan gyanús
lesz. De esetleg észrevehetik a betonkockára rakott kabátját is.
Balról, a toronyház irányából hangos beszéd, nevetgélés
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ütötte meg a fülét. Már csak ez hiányzott. Nem volt
választása, gyorsan átment az orvosi lakások házfalának
tövébe, és a park irányába lopózott, arra gondolva, hogy az
autóval érkezők esetleg azokhoz tartoznak, akiknek a hangját
hallotta, és talán a ház előtt várják őket.
Kikukucskált. Nem látott senkit. A lépcsőház fénye
kivetődött a járdára. Vagyis bementek a házba. Minden
elővigyázatot félretéve átfutott az igazgatósági lakásokhoz. A
falhoz lapult, figyelt. Az orvosi lakások második
lépcsőházában égett a villany. Abban a pillanatban, hogy ezt
tudatosította, a második emelet egyik lakásában fény gyulladt.
A főútról beszélgetés zaja szűrődött hozzá. Az épület hátsó
sarkáig sietett, hogy onnan kövesse az eseményeket. Ez a
fordulat végképp kihozta a sodrából. Ha azok, akik az utcán
jönnek, ne adj isten a telepre tartanak, lehet, hogy valamelyik
ház előtt még elbeszélgetnek egy darabig, de ha nem is, időbe
telik, amíg elnyugszanak. Az is elképzelhető, hogy ablakot
nyitnak, és ha Annával nem tud egyetlen biztos csapással
végezni, aminek nagy a valószínűsége, akkor sikoltozik és
neki vége.
Mérgében a sírás kerülgette, és ismét elhatalmasodott
benne a vágy, hogy hagyja a fenébe az egészet, ekkora
kockázatot nem hozhat, hiszen a bűncselekmény gyalázata
nemcsak az övé lesz, hanem az egész családjáé: az egyetemen
tanuló öccséé, a postavezető anyjáé, a rudabányai
lövészegyletet vezető apjáé, a húgáé, aki egy gyilkos
testvéreként majd a kutyának sem kell. Eldöntötte: ha a
következő tíz percben nem cselekedhet, feladja, hazamegy, és
új tervet készít, ha lesz hozzá egyáltalán ereje. Rettenetesen
kétségbeesett és forrt benne a józanságot elvakító düh.
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Takácsné, mielőtt feltűnt volna a személygépkocsi, majd az
ötfős társaság, becsukta az ablakot és visszament az osztályra.
A kis csapat a széles úttest közepén haladt a kórház felé. A
toronyházból jöttek, dr. Jankovich Gyuláéktól, ahol utólagos
Gyula napot ünnepeltek. Egyikük, dr. Megadja Sándorné már
távolabbról észlelte, hogy a nővérszálló előtt, velük szemben
egy férfi közeledik. Ezt a másik orvos, Váradi Ernő felesége is
észrevette. Dr. Váradi Ernő nem figyelt, mert a társaságban
lévő fiatal urológusnak, dr. Szokoli Viktornak magyarázott
valamit. A szakmai jellegű beszélgetésben részt vett Szokoli
doktor 28 éves orvos felesége, Ilona is.
A járdán sétáló, cigarettázó férfi mellett hat-nyolc méterre
mentek el. Az ismeretlent Megadjáné 30-40 év közöttinek
vélte, és kifejezetten rosszarcúnak. Hajnali magányos lófrálása
gyanúsnak tetszett számára. Váradiné is 40 év körülinek ítélte,
és mintegy 175 centi magasnak. Haját sötétebb színűnek
látták, és úgy tűnt számukra, hogy csupán öltönyt visel. Talán
mert Baumli a háta mögött összefogott kezében tartotta nyitott
orkánkabátja szárnyát
A férfi el volt keseredve, nem látta a feleségét hazajönni.
Talán elment a pincér lakására? – morfondírozott. Nem tudta,
hogy az asszony már félórája otthon van, ugyanis a
toronyháznál észrevette a neki éppen háttal sétáló férjét, ezért
rögtön balra fordult, felment a partoldalra és hátul a sötét kis
úton tért haza. Nem messze egy motorkerékpárt pillantott
meg.
A társaság befordult a Blaskovics utcába, a telep kapuja
előtt elbúcsúztak a fiatal orvos-házaspártól, akik a műszaki
bejáraton át a kórház területén lévő szakiskolai lakásukba
tartottak. Megadjáné rögtön észlelte, hogy a telepen csak az ő
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ablakukban van világosság, mindenki más alszik. A házuk elé
érve azt is látta, hogy a férje, aki az ünneplés során gyakran
emelgette a poharat, a közeli parkolóban állt le a kocsival.
A második emeleten Megadja az ajtóban várta a feleségét, s
mivel a kocsival előre jött, elbúcsúzott kollegájától és annak
nejétől. Amint Váradiék tovább mentek a harmadik emeletre,
Megadjáné rögtön szóvá tette férjének, nem helyes, hogy a
szabadban hagyta a kocsit. Megemlítette, hogy látott az utcán
egy rosszarcú férfit, és az ilyenek szándékát soha nem lehet
tudni, ezért javasolta, hogy férje vigye a kocsit a garázsba.
Lázár látta az érkező társaságot, és örült, hogy azonnal
elkotródtak. Nem volt tovább mire várnia, 3 óra 11 percet
mutatott az órája. Rejtekhelyéről kilépve a nővérszállás felé
indult, és észrevette, hogy a kettes lépcsőházban ismét
kigyullad a villany. Nem tudta mire vélni a dolgot. Az épület
sarkán megállt és várt. Áldotta az óvatosságát, mert egy férfi
lépett ki a lépcsőházból és a parkoló kocsihoz ment.
Talán valamit benne felejtett, vagy be kell ugrania a
kórházba – gondolta Lázár és a pipától majdnem szétrobbant.
Vajon nem fordul-e onnan azonnal vissza. Látta, a férfi beszáll
a kocsiba, beindítja a motort, hátra tolat, majd balra elhúz, a
garázs-sor irányába. Ezek szerint rövidesen visszatér
gyalogosan – vélekedett Lázár. De lehet, hogy szarozik a
garázsnál öt-tíz percet, és akkor már nagyon késő lesz
cselekedni. És egyáltalán: mi vár még rá ezen az éjszakán? Itt
egyfolytában mászkál valaki. Képtelenség a kitűzött feladatot
megvalósítania.
Gyilkosság az ablakban

Váradiné kinyitotta a balkonajtót, és látta, hogy az a férfi,
akivel az utcán találkoztak, a domboldalon álló bérházhoz
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vezető lépcsőn felmegy, jobbra fordul és eltűnik a szeme elől.
Ennyi zűrzavar, hátráltató körülmény hatására valaki
olyan, aki Miskolcon lakik, már rég feladta volna szándékát,
elhalasztva terve kivitelét másnapra vagy egy héttel későbbre.
Az is így tett volna, akit nem megveszekedett gyűlölet hajt,
csak hétköznapi bosszúvágy.
Lázár viszont legközelebb két hét múlva jöhetett volna. Az
előkészület, a telefonálás révén szerzendő információ, a
területen való mozgás – megítélése szerint – mindenképpen
gyanút keltett volna. Nem szólva arról, hogy csak ezen a
vasárnapon játszott Rudabányán a Gyöngyösi Spartacus
labdarúgó csapata, ami fontos láncszem lett az
elképzeléseiben. Úgy döntött hát, hogy eredeti elhatározását a
rendkívüli kockázat ellenére sem változtathatja meg, mert
ezzel bosszúja kielégítésének talán utolsó lehetőségét szalajtja
el.
A tőrkéssel a levegőbe csapott: lesz, ami lesz, nem vár
tovább, amint az autós visszatér, cselekszik, még akkor is, ha
az a barom lófrál a főúton. Endlösung!!!
Észlelte, hogy a második emeleti ablakban megjelenik egy
nő, és a garázsok irányába tekint. A hajnali csöndben Lázár
hallotta a murvás úton a visszatérő lépteit. Az illető semerre
nem tekintgetett. Kinyitotta a lépcsőház ajtaját és belépett.
Lázár ebben a pillanatban elindult. Már nem volt benne
semmi elővigyázat: ölni akart, ölni, és eltűnni innen a francba,
a büdös picsába, de előbb a ringyónak meg kell döglenie –
erősítgette magát.
Anna ablakához lépett. Jobb kezében, hátranéző pengével
szorongatta a tőr markolatát. Bal kézzel megkocogtatta az
üveget és fojtottan beszólt: – Anna! – A lány nem mozdult,
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mert éppen azt álmodta, hogy apja véres arccal kopogtat az
ablaka üvegén. Lázár még egyszer megkocogtatta az üveget és
hangosabban szólt: – Anna!
A lány felriadva megmozdult, kissé megemelte a fejét.
Látta az ablakában Lázár arcát. Rémülten felült. Nem tudta
eltalálni, hogy mi történt, mit kereshet a Gyöngyösön lakó
Lázár az éjszaka kellős közepén az ablakánál. – Anna, Jóska
vagyok. Valaki megszúrt, segíts rajtam, könyörgök, mert
meghalok.
Annán átvillant: ki szúrta meg Jóskát és miért éppen itt?
Mi ez az egész?
Ha nem ismeri fel a segítséget kérő hangot, az önvédelmi
reflexe is ösztönözte volna, hogy becsapja az ablakot, és
kimeneküljön a szobából, a folyosón sikoltozva felverje az
egész szállót. De felismerte a hangot és az arcot, ezért látni
akarta, hogy valójában mi a helyzet, mit kell tennie, milyen
segítségre szorul Lázár?
Az a rendkívüli tény, hogy ott volt, és nem Gyöngyösön
vagy Rudabányán, valamint, hogy segítséget kér, ha
gyanakvó természet lett volna is, eloszlatja kétségeit, és
legalábbis érdeklődésre ösztönzi. Ismerte Lázárt, gyenge,
esendő és jólelkű embernek tartotta, ráadásul nemrég
megkérte a kezét, így hát az egy pillanatra sem villant meg
benne, hogy esetleg rossz szándékkal zargatja az éjszaka
közepén.
Lázár látta, hogy a lány az ágy végébe tolja a paplant és
leemeli a lábát. Abban a pillanatban ugrásra készen
lehúzódott a fal tövébe. – Hol vagy? – hallotta a közeledő lány
álmos hangját. – Megszúrtak, segíts! – nyöszörgött kint egy
hang.
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Anna semmit sem értett, de önkéntelenül is a segítés vágya
ösztönözte. Baljával oldalt fordult a nyitott ablakszárnynak,
hogy kinézzen, de csak Lázár kezét és halk nyöszörgését
hallotta. Jobb kezével belekapaszkodott az ablakkeretbe, bal
kezét maga előtt tartva, alkarját a külső ablakpárkányra
fektetve kihajolt, hogy kitekintsen.
Lázár abban a pillanatban balkézzel elkapta a lány bal
csuklóját, nagy erővel megrántotta, Anna válla nekivágódott
az ablaküvegnek, amely beroppant. Közben Lázár jobb keze
már lódult is. Közvetlenül Anna bal szeme alatt az éles tőr
áthatolt az arccsontján, az erőteljes lendülettől továbbszaladt
egészen a garatjáig. Éles fájdalmat érzett és a csontok agytépő
ropogását. Felhördült. Sikoltani nem tudott, amíg Lázár a tőrt
ki nem rántotta a szájüregéből. Még soha így, mindent kitöltve
nem hallotta azt az iszonyú dübörgést, amely apja temetése
óta kísértette. Egész lényét szétszaggató erejű pánik
riadóztatta: menekülni az örvényből, különben meghal.
Jobb karja megfeszítésével próbálta hátra rántani magát.
Lázár a tőrrel újra és újra az arcába csapott, miközben vad
erővel húzta kifelé. Érezte, hogy a homlokába hasít valami,
végigcsúszik rajta, áttöri a csontot, és az agyába tép. Lába alatt
megcsúszott a szőnyeg. Elvesztette egyensúlyát, előre
zöttyent. Képtelen volt felfogni, mi történik vele. Dübörgött
benne az életösztön és a halál-riadalom.
Hogy Lázár ne tudja kirángatni az ablakon, elkapta a rajta
lévő ruhát, és abba kapaszkodva – ellentétes erőt kifejtve –
támadóját minden erejével maga felé húzta. Ettől még előbbre
lódult a teste. Lázár Annába a bal válla fölött belevágta a tört.
A lány hörögve sikoltott. Lázár érezte, hogy a kés markolatig
a testbe hatol. Csontba fúródhatott, mert alig tudta kirántani.
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Átvillant rajta: ez az Endlösung csapás!
A lány vergődött a keskeny ablakrésbe szorulva. Lázár az
arcába csapkodott. A szemén át egyenesen az agyába kívánt
döfni. Ki akarta végezni.
A kettes szoba ablaka nagy erővel becsapódott. Lázár
szeme odavillant, de nem látott az üveg mögött arcot. Tudta,
egy perc múlva az egész szálló talpon lesz. Még egyszer
lesújtott. Talán kirántgathatta volna a lányt, hogy abszolút
biztosan végezzen vele, de már nem maradt erre ideje, s attól
is félt, hogy nagyon összevérezi magát, ezért inkább hirtelen
mozdulattal visszataszította a szobába. Érezte, hogy Anna
szinte magával rántja, és az általa markolt pongyolából
kiszakad egy darab.
Dulakodás közben Anna nyaklánca elszakadt, de a medál
megakadt a hajában, a lánc nem szaladt le a földre. Amint a
lökéstől hátratántorodott, oldalt az ágyára vetődött. Nem
vette észre, hogy görcsösen, elengedhetetlenül valami
ruhadarabot szorongat a bal kezében. Ösztönösen az
olvasólámpa kapcsolója után matatott. A falnak esett, de jobb
kezével megtámasztotta magát. Szemét elborította a vér,
mindenütt éles nyilallást érzett, szájába vér buggyant, nem
kapott levegőt. Menekülni akart, segítséget kérni, mert azt
hitte, támadója utána jön, és újabb szúrások érik.
Képtelen volt felfogni az eltelt egy perc halálos iszonyatát.
Kezével kalimpálva, a térelválasztó függönybe kapaszkodva a
mosdó előtti kis térbe szédült. Próbálta felkapcsolni a villanyt
bal kézzel, amelyben a pongyola darabját szorította, közben
jobbjával elfordította a kulcsot, kinyitotta az ajtót és
kitámolygott a folyosóra.
A porta irányába lendült. Semmit nem látott, semmit nem
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hallott, lábait és akaratát az ifjúság energiája és az élnivágyás
ösztöne irányította.
A menekülő gyilkos

Lázárt iszonyú és visszavonhatatlan tettéről pánik kerítette
hatalmába. Semmilyen előzetesen elképzelt elégtételt nem
érzett, csak állati félelmet, amely lökte, taszította, hogy
elmeneküljön, eltűnjön, semmivé váljék.
Amint Megadja felért, bement a WC-be. Az asszony a
nyitott ablakon át fojtott, betájolhatatlan sikoltást hallott.
Előbb a nyitott erkélyajtón, majd a hálófülbe ablakán nézett ki.
Azt látta, hogy egy köpenyszerű ruhába öltözött, szőke
hajú férfi, a jobb kezét furcsán maga előtt tartva a nővérszállás
irányából nagy, féloldalas ugrásokkal a bordóra festett
igazgatósági épület felé rohan. Mivel a kés Lázár kezében volt,
és lendülését jobb karja mozgatásával nem tudta segíteni, úgy
tűnt a második emeletről, mintha oldalazóan haladna. A férfi
másodpercek múlva az épület árnyékába jutott, majd
takarásában eltűnt Megadjáné szeme elől.
Az asszony nem tudta mire vélni a sikoltást és a
menekülésszerűen futó férfi látványát. Kapatos férje kilépett a
wc-ből. Megadjáné elmondta, mit hallott, látott. Mutatta is
férjének, hogy az illető merre szaladt. Férje bambán
kitekintett, de semmit nem látott, nem hallott. Különben is
halálosan fáradt volt. Reggel hétkor kezdett a kórházban,
azóta talpon volt. Aludni akart: – Nem történt semmi –
mondta a feleségének, aki rövid ideig még állt az ablaknál,
aztán ment ágyazni.
Lázár letépte magáról a pongyolát. Érezte, hogy a keze, az
arca véres. Előkotorta az orkán zsebéből az odagyömöszölt
törölközőt, kapkodva tisztogatta az arcát, majd gyorsan
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beletekerte a kést. Kabátját csomóba fogta, és a hóna alá
szorítva a Katowice felé nyíló kiskapuhoz lódult. A szállóra
tekintett: több ablak kivilágosodott. Észlelte, hogy az orvosi
épületben két lakásban is ég a villany, de nem törődött vele.
Váradiné is hallotta a fojtott sikoltást, amely a szoba zárt
terében távolinak, betájolhatatlannak tűnt, és mintha
gyereksírás lett volna. Az egész olyan riasztó és szokatlan
volt, hogy kiment a balkonra. A nővérszálló, majd a toronyház
irányába figyelt.
Egyszer csak tőle balra, a drótkerítés mentén szaladó férfi
tűnt fel. Amint a főúthoz ért, nem tekintett semerre, hanem
átiramlott rajta. Futása sajátságos volt, mert közben egyik
kezét sem lóbálta. Úgy hatott, mintha valami csomag lett
volna a kezében, amelyet maga előtt tart. A szemben lévő
emelkedőre a nagy bérházhoz vezető lépcsőn szaladt fel, arra,
amerre percekkel korábban a másik férfi ment. De ezt Lázár
nem tudta. Arra gondolt, ha még ott van valahol, akkor látja
vagy utána ered. De már csak egy űzte: minél előbb eltűnni a
helyszínről, ha lehet.
Az utcai világítás fényében Váradiné határozottan látta,
hogy a férfi 175-180 centiméter magas, vékony testalkatú,
szőke, vagy szőkésbarna, szálas, nyakba érő, hátrafésült hajú.
Mozgásából ítélve energikus fiatalember lehetett. Váradiné
még azt is jól kivette, hogy sötét zakót, vagy szvettert viselt
környakú pulóverrel, amely szürke alapszínű nadrágba volt
gyűrve.
Lázár az épület takarásában egy pillanatra visszatekintett
az orvosi lakásokra és a nővérszállásra. Azt látta, hogy az
épület második és harmadik emeletének balkonján valaki áll
és abba az irányba figyel, amerre menekült. A nővérszálláson
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sok szoba ablakában fény gyulladt. A pasit sehol nem észlelte.
Már tudta, hogy amit tett, nem lett volna szabad
megtennie. Annyian látták a szállás előtt és most menekülés
közben, hogy biztosan lebukik. Őrültség volt, fölösleges volt,
és csak egyre vágyott: hogy Anna meghaljon, ne tudjon
beszélni, és ő büntetlenül megússza ezt az egész cirkuszt.
Motorkerékpárja a helyén volt. Gyorsan előkotorta a másik
törölközőt, még egyszer megtörölgette az arcát és a kezét.
Jobb keze középső ujja sajgott, erősen vérzett. Érezte
csapkodás közben, hogy a bádogszegély sarka felsértette.
Elővette a zsebkendőjét, a kezére tekerte, nehogy összevérezze
a motor kormányát. Magára ráncigálta a kabátját. A
törölközőbe csavart tőrkést zakója zsebébe szuszakolta,
begombolkozott, felült a motorra, berúgta. Csak rendőrrel ne
találkozzon – futott át rajta. Jól ismerte a Miskolcról kivezető
utakat. Amíg ki nem ért a városból, hiába hajszolta a pánik,
óvatosan haladt, nehogy felbukjon. Utána viszont gázt adott.
Fél négy volt. Derengett.
Megadjáné és Váradiné a nővérszállás felől ajtócsapkodást
hallott. Kiabálást vagy segítséget kérő hangot nem.
Megadjáné becsukta a balkonajtót, fogat mosott és lefeküdt
a férje mellé.
Váradiné még öt percig figyelt. A szemközti domboldalról
motorkerékpár túráztatásának zaja hallatszott, és egy
pillanatra, két ház között, látta a motorkerékpár fényét. Mivel
semmilyen további zavaró hang nem jutott el hozzá, becsukta
az ablakot, és lefekvés előtt megnézte az ingaóra állását: 3 óra
25 perc volt. Hosszúra nyúlt a nap, ideje volt aludni.
Lombárszki Istvánné azután, hogy 2 óra 45-kor beengedte
Gacsályi Piroskát, bement a társalgóba és leült az ajtóval
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szembe fordított fotelba, ahol szundikálni szokott. Abban
bízott, hogy újabb lakó már nem jön, és ötig pihenhet egy
kicsit.
A portásfülkében és az előtérben égett a villany. A
földszinti szobákhoz vezető folyosó sötét volt. A nagy
csöndben úgy elnyomta a buzgóság, hogy távolinak hallotta a
szállás előtt beszélgetve elhaladó háromfős társaság lármáját.
A 2-es szobában alvó 23 éves Sugár Rozália különös
durranásra és üvegcsörömpölésre riadt. Heves szívveréssel
felült. Ebben a pillanatban sikoltást és dulakodást hallott.
Olyan érzése volt, hogy mindez a szomszéd szobából jön, és
talán Anna sikoltozik.
Rémülten kiugrott az ágyból és a takaró függönnyel
együtt, anélkül, hogy kinézett volna, becsapta az ablakát.
Megijedt, hogy vele is történik valami. Ekkor hörgésszerű
hangot, majd furcsa dübörgést hallott. Ösztönösen az órájára
nézett: 3 óra 18 percet mutatott.
Az 1-es szobában a 21 éves Dicső Ibolya is ablaküveg
csörömpölésre, majd sikoltásra ébredt. Mintha valaki
segítségért kiáltott volna. Nem tudta, honnan jött a hang. Bár
az ablaka nyitva volt, nem oda szaladt, hanem az előtérbe,
hogy felkapcsolja a villanyt. Most a folyosóról hallatszott a
segélykiáltás. Döbbent értetlenséggel kapkodott ruha után, de
idegességében nem talált semmit, hálóingben ugrott ki a
folyosóra.
Sugár Rozália összerezzent, amikor Anna szobájának ajtaja
nagy erővel becsapódott. A huzat vágta be. A folyosóról
furcsa, nyöszörgő segítség kiáltást hallott. Felkapcsolta a
villanyt és magára ráncigálta a pongyolát.
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Meghalok, segítsetek!

Lombárszkiné szunyókálásából arra riadt, hogy valaki a
sötét folyosón segítséget kérve nyöszörög, majd a következő
pillanatban nagy dörrenéssel becsapódik egy ajtó. Felállt,
hogy lássa, mi történt.
Anna jelent meg az előtérben furcsán mellére szorított
kézzel: arca, rózsaszín pizsama-felsője és bugyija merő vér
volt. Száján habosan bugyogott a vér: – Meghalok, segítsetek,
ne engedjetek meghalni – hörgött, összecsuklott, kezéből
valami rongy a kőre hullott. Juli néni mellette termett, a hóna
alá nyúlt és a bejárattal szemközti részen álló egyik fotelba
emelte. Elképzelni sem tudta, mi történhetett.
Amikor Sugár Rozália még a pongyolájával bajlódva
kilépett a folyosóra, ahol közben valaki már felkapcsolta a
villanyt, azt látta, hogy Dicső Ibolya hálóingben az előtérbe
lép, ahol Lombárszkiné valakit a fotelbe rángat.
Odaszaladt hozzájuk, és látta, hogy Labancz Anna oldalra
billenve rángatózik, orrán, száján habosan tódul a vér.
Az emeleten is többen hallották az ablaküveg törését és a
sikoltást. A 22 éves Farkas Ferencné és a 20 éves Faggyas
Margit egyszerre riadtak fel: – Mi történt? – kérdezte
hideglelősen Farkasné a szobatársát, és az ajtót feltépve
kiugrott a folyosóra, a lépcsőhöz szaladt és látta, hogy lent egy
lány, valószínűleg Labancz Anna a fotelban ül, bugyog
szájából a vér, rázogatja a fejét, mindkét előrenyújtott lába
furcsán remeg. A látványtól olyan rosszul lett, hogy
visszatántorodott a folyosóra, és leült az ott álló székre.
Az ajtócsapkodásra, a zűrzavarra mindenki felriadt és az
előtérbe tódult. Körbeállták Annát, akinek lecsukló fejét az
állánál fogva Dicső Ibolya próbálta felemelni. – Ani, mi történt
veled? – kérdezte. Anna néhány másodpercre kinyitotta a
392

szemét, és mintha azt suttogta volna, hogy segítsetek,
meghalok. Dicső Ibolya megrázta a fejét: – Anna, mi történt? –
Nincs magánál – mondta Fónagy Júlia. – Valaki volt bent nála,
én hallottam – mondta Sugár Rozália. – Hülyeség! – intette le
a károgót Fónagy.
– Ez tüdővérzés. Biztosan kihajolt levegőért az ablakon és
nekiesett az üvegnek – magyarázott Fónagy, Anna vérző arcát
látva.
A felső szintekről mind több lány került elő, köztük a
magához tért Farkasné is. Tanácstalanul nézték Annát, és
elképzelni sem tudták, mi baja lehet. Fónagy Júlia
határozottan ismét kijelentette: – Ez tüdővérzés. – De össze
van vágva az arca – mondta Gacsályi Piroska. – Megszédült,
nekiesett az ablaküvegnek, amikor levegőt akart venni. – De
én tényleg hallottam valamit – próbálkozott ismét Sugár
Rozália. – Ne csináld a pánikot! Ez tüdővérzés! Látod, hogy
habosan bugyog az orrából és a szájából a vér – mondta
ellentmondást nem tűrő szakértelemmel Fónagy Júlia.
Jacsóné műtősnő volt a traumatológián, sok mindent látott
már, ezért úgy vélekedett, hogy Annának inkább
gyomorvérzése lehet, azért ömlik a szájából a vér. – Ha az
lenne, nem habzana – okosította ki Fónagy.
Anna fuldoklott, levegő után kapkodott, és láthatóan egyre
rosszabb lett az állapota. Jacsóné javasolta, hogy a
jobboldalával
fektessék
a
kőre
és
alkalmazzanak
szívmasszázst. Dicső Ibolya segített a fotelból leemelni és
lefektetni. – Le kellene róla törölni a vért! – mondta Faggyas
Margit. – Hozzatok gézt! – Intézkedett Jacsóné.
Lombárszkiné a gyógyszeres dobozért sietett. Vasas Vilma
Anna mellé térdelt, és az arcáról, a nyakáról törölgette a vért,
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amely rögtön átitatta a gézcsomókat. – Itt ez a ruhadarab,
ezzel próbáld – kapta fel Dicső Ibolya az Anna kezéből
kihullott és a kövön heverő rossz rongyot.
Szélessy Zsuzsa kivette a kezéből, és Vasas Vilmát odébb
tolva a szakadt pongyola-darabbal itatta a vért Anna arcáról,
melléről. De az is rögtön átázott. – Kimosom – mondta
Kövesdi Mária, és szaladt a ronggyal a teakonyhába, a csap
alatt kiöblítette, kicsavarta. Ott volt egy konyharuha, azt is
felkapta.
Egyre többen csoportosultak az előtérben, és tanácstalanul
vitatták, mi történhetett Annával. – Ki kellene hozni a
pongyoláját, mert megfázhat a kövön – vélekedett Koblinczky
Ágnes. – Én hozom, de jöjjön még valaki, egyedül félek –
mondta Sugár Rozália, mert nagyon kíváncsi volt, mit lát
Anna szobájában, ő ugyanis egyértelműen hallott valami
szokatlant. – Itt vagyok, menjünk – mondta Vasas Vilma.
Dicső Ibolya úgy gondolta, jobb, ha lepedőbe csavarják a
lányt. Beugrott a szobájába, lerántotta a lepedőjét, és már
hozta is. – Emeljétek fel, hogy alá tegyem! – sürgette az Anna
mellett állókat. Jacsóné és Fónagy Júlia megemelték Annát.
Dicső Ibolya kapkodva kétrét hajtotta a lepedőt és Anna véres
teste alá gyűrte, felül pedig ráhajtotta. A mozgatástól Anna
még bővebben vérzett. – Nedves ruhát kell tenni a szívére
meg a mellkasára – mondta Gacsályi Piroska.
Szélessy Zsuzsa elszaladt a teakonyhába, hogy hideg
vízzel kiöblítse a vérrel átitatódott konyhai törlőruhát és a
rossz rongyot.
Sugár Rozália nyitotta meg Anna szobája ajtaját. Elsőként
lépett be, közvetlenül mögötte Vasas Vilma, aki menet közben
jobb kézzel felkattintotta az előszoba villanykapcsolóját. Sugár
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Rozália ekkor már a hálórész világítását kapcsolta fel.
Rögtön látta, hogy az ablak nyitva van, és kilátni a parkra,
vagyis a függöny nincs behúzva. Az ablak előtt vércseppeket,
malterdarabokat vett észre, és vérfoltot a lepedőn, az ágy
középe táján. Az előtérben lévő fali fogasról Vilma egy tarka
mintás pongyolát rántott le. – Szerintem itt járt valaki –
mondta körbenézve Sugár Rozália. – Gyere már! Menjünk! –
sürgette Vilma. Úgy léptek ki, hogy mindkét villanyt égve
hagyták.
Visszatérve az előtérbe, látták, hogy Annát közben
lepedővel takarták be. – Telefonálni kellene a kórházba, hogy
küldjék ide az ügyeletes kocsit – hadarta idegesen, a kifolyt
vérben térdelve Jacsóné. – Még nem telefonált, Erzsi néni? –
kérdezte a tehetetlenkedve álldogáló Lombárszkinét Dicső
Ibolya. – Nekem ezt eddig nem mondta senki – mentegetőzött
a portásnő. És bement a fülkébe.
Fónagy Júlia aggodalmaskodott: – Nem kap levegőt,
megfullad – és erőteljes mozdulatokkal nyomkodta Anna
mellkasát. Ettől habosan még intenzívebben bugyogott a lány
szájából a vér, amely összemocskolta a pizsama felsőjét, a
ráterített lepedőt, az előtér kövét.
Megfojtottak egy nővért

Azzal, hogy a nővérek nem rögtön a mentőt hívták, hanem
maguk diagnosztizálták kolleganőjüket, sőt, elsősegély
gyanánt agyonmasszírozták sérült baloldalát, Anna
életesélyeit a támadás utáni állapothoz képest tovább
rontották.
A baleseti sebészeti osztályon dr. Révész Béla osztályos
ügyeletes orvos szobájába 3 óra 50 perckor, Anna leszúrása
után harmincöt perccel kapcsolta a központ Lombárszkinét,
395

aki idegességében, illetve annak érdekében, hogy minél előbb
jöjjön a kocsi, azt mondta, hogy a nővérszálláson az egyik
nővért megfojtották, a betört ablaküveg pedig megvágta, erősen
vérzik, kocsit kellene érte küldeni.
Révész doktor intézkedett, hogy azonnal induljon mentő a
nővérszállásra, majd telefonált két ügyeletes orvostársának,
Deák és Kaplonyi doktornak, jelezve, hogy a nővérszálláson
felakasztottak egy lányt. Már intézkedett, hogy hozzák be.
Kérte kollegáit, induljanak a sokktalanítóba, ő a két ügyeletes
műtősfiúval, Mátyás Balázzsal és Lenhart Lászlóval a
bejáratnál várja a sérültet. A téves információ révén más
alapállással
készültek
a
lány
fogadására,
mintha
Lombárszkiné semmit sem mond, csupán rendkívüli
segítséget kér.
A kocsi megérkezéséig a nővérek szívmasszázzsal,
mesterséges lélegeztetéssel és a továbbra is habosan buzgó vér
felitatásával, illetve letörlésével igyekeztek az eszméletlen
Annán segíteni.
A kocsi a kétszáz métert öt perc alatt tette meg. Annát
hordágyra emelték és a raktérbe tolták. Két percet várni kellett
az indulással, mert Jacsóné és Fónagy Júlia felszaladtak a
szobájukba, hogy melegítőt vegyenek magukra. Beszálltak a
mentőbe Anna mellé.
Az épület előtt Révész doktor a két műtőssegéddel várta a
sérültet. Miközben Annát kiemelték a kocsiból, Jacsóné
tájékoztatta az orvost, hogy Labancz Anna nővért hozták be,
akinek tüdő- vagy gyomorvérzése van és fuldoklik a vértől. –
Engem úgy tájékoztattak, hogy megfojtották. – Dehogyis! –
mondta jól értesülten Jacsóné. – Nem nyúlt Anihoz senki.
Nekiesett az ablaknak, miközben friss levegőt akart szívni. A
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betörött üveg itt-ott összevágta.
Anna négy órakor került a kétszáz méterre fekvő baleseti
sebészet sokktalanító szobájába, negyvenöt perccel azután,
hogy gyilkosa először belevágta a tőrkést.
Révész doktor, látva, hogy a lány fuldoklik, gégemetszést
javasolt a kollégáinak. Rögtön utasította Fónagy Júliát, hogy
menjen át a gégészetre, ébressze fel doktor Varga Győzőt és
kérje meg, küldjön át valakit a gégemetszéshez szükséges
eszközökkel, ilyenek ugyanis a sokktalanítóban nincsenek.
Fónagy Júlia átszaladt a gégészeti osztályra, megkereste az
ügyeletes, doktor Varga Győző szobáját, felébresztette az
orvost és átadta Révész doktor üzenetét, miszerint
gégemetszést akarnak végezni egy sérültön, ezért a doktor úr
a szükséges eszközöket adja oda neki. Fónagy Júlia nem
mondta, hogy ki a sérült és milyen állapotban van. Varga
doktor nem sietett az orvosi szobába, hogy Fónagy Júlia
kezébe nyomja a szükséges eszközöket, hanem visszaküldte a
nővért azzal, hogy intézkedik és az ügyeletes asszisztens,
Kovács Katalin majd összekészíti és átviszi a gégemetszéshez
szükséges gyógyeszközöket
Doktor Varga Győző magára szedte a ruháját, átsétált
Kovács Katalin ügyeletes asszisztens szobájába, és megkérte,
hogy a baleseti sebészetre vigye át a gégemetszéshez
szükséges tálat, eszközöket. Hozzátette még, hogy
valószínűleg egy akasztásos öngyilkosjelöltön kell segíteni.
Kovács Kati nem lelkesedett, hogy alvás helyett most egy
hülye öngyilkos körül kell ugrálnia. Felöltözött, összeszedte a
szükséges eszközöket, és negyedötkor kényelmesen átsétált
velük a traumatológiára.
Már világosodott, amikor Lázár megérkezett Rudabányára,
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de az utcán senkivel nem találkozott. Vezetés közben nem
gondolt semmire, csak koncentráltan az utat figyelte. Nagyon
vigyázott, nehogy elcsússzon a hajnali páralecsapódástól
nedves aszfalton, mert végzetes lenne rá nézve, ha
megsérülne.
A házuk közelében leállította a motort, leszállt és a kapuig
tolta. Ugatott a kutyájuk, de amint meghallotta Lázár hangját,
farkát csóválva szaladgált a kerítés hosszában. Kirúgta a
kitámasztót, hátra rántva és oldalt billentve stabil helyzetbe
igazította a motort, kinyitotta a kiskaput.
Fáradt volt. Miközben tolta be a járművet, a jobboldali
lábtartókar beleütközött a kapu vaskeretébe. Kétszeri kísérlet
után sikerült belökni a járgányt. Szokott helyére tolta, kivette
az indítókulcsot, aztán óvatosan, minél kisebb zajt csapva
eligazgatta rajta a ponyvát. Belépett a fáskamrába, zakója
zsebéből kirángatta a törölközőbe tekert tőrkést és a másik
véres törölközővel együtt elrejtette a fahasábok alá.
Bement a lakásba. Lábujjhegyen rögtön a fürdőszobába
tért, hogy szemügyre vegye magát. A haja, az arca, a keze
véres volt. Tekintete megdöbbentette: irtózatos üresség és
riadalom keverékévé vált. Embert öltem – villant meg benne.
Letekerte kezéről a zsebkendőt. Itt-ott átitatta a vér. Előbb az
orkánt húzta le magáról, aztán a felöltőjét. Mindkettőt a kád
szélére fektette.
A kezére száradt vért hideg vízzel lemosta, aztán
beszappanozta és az arcán szétmaszatolódott vért öblítette le.
Hajából óvatosan húzogatta ki az alvadt vért. Vizes tenyérrel
átdörzsölte azon a helyen a haját, ahol vérrel összekenődött.
Megtörölközött és tüzetesen átvizsgálta magát. Nem látott
magán szennyet.
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Apja orkánját és a télikabátot a fogasra akasztotta. Kifűzte
és letolta a cipőjét, a helyére állította. A szobában, ahol
egyedül aludt, holmiját oda rakta, ahol este, lefekvéskor volt.
Apja barna ingét is. Mindezt derengésben, óvatosan, nehogy
zajt csapjon. Kint már világosodott.
Lefeküdt, magára húzta a paplant. Korábban azt hitte,
nagy lelki megkönnyebbüléssel jár, ha likvidálta a lányt.
Semmi ilyet nem érzett, csak rettenetes félelmet, hiszen az
egész másként, más körülmények között zajlott, mint
eredetileg elgondolta, eltervezte. Fülében volt az a reccsenés,
amit akkor hallott, amikor először Anna arcába csapott és a
kés, áttörve a csontokat, beszaladt a szájüregbe. Úgy gondolta,
az nagyon mázlista, Endlösung döfés volt, annak köszönhette,
hogy az Annácska nem tudott éles hangon sikoltozni.
Aztán eszébe jutott, hogy a tőr markolatig belemerült a
lány testébe, de utána még mindig kapaszkodott, védekezett.
Pedig annak a döfésnek halálosnak kellett volna lennie.
Biztosan azonnal bevitték a kórházba. Vajon volt-e annyi
ereje, hogy megnevezze. Ha ez megtörtént, másnap érte
jönnek. Hülyeség volt a tőrkést hazahozni és elrejteni. Valahol
útközben el kellett volna dobni. Maga sem tudta, miért, de
ragaszkodott hozzá. Fogalma sem volt, hogy mi jön ezután.
Minden azon múlik, hogy Anna meghalt-e. Nagyot sóhajtott:
– Remélem, meghalt, nagyon remélem – suttogta.
Anna annyi idős volt, mint ő, illetve néhány hónappal
fiatalabb.
Befordult a falnak. Iszonyú kimerültséggel rögtön elaludt.
Nem akarok meghalni

Annát a sokktalanítóban kiemelték a lepedőből. A lánynak
mindene merő vér volt, szájából a fuldokló légzéssel bőven
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bugyogott. Bugyiban, kigombolt pizsamakabátban rakták át
az asztalra. A téves információ és a gyors életmentés
érdekében megfeledkeztek arról, hogy minden ilyen esetben
azonnal meztelenre kell vetkőztetni a beteget, és
szemrevételezni a sérüléseit.
Az orvosok leszívással igyekeztek megtisztítani a
légutakat, és oxigén lélegeztetést alkalmaztak. Ettől Anna
mintha kissé jobban lett volna. A szobában három orvos, két
műtősfiú, az időközben visszaérkezett Fónagy Júlia, Jacsóné
és az ügyeletes gépkocsivezető tartózkodott. Révész doktor
rögtön el is szalajtotta vérért. – Rendkívül súlyos szúrt sebei
vannak – mondta Deák doktor. – Én azt hittem, tüdővérzése
van – magyarázta még mindig Jacsóné. – Hol, ki és mikor
szurkálta össze? – kérdezte az orvos. – A szobájából jött ki a
saját lábán – világosította fel az orvost Fónagy Júlia. – Ez
bűncselekmény – mondta Kaplonyi doktor.
Anna hörgött, és mintha mondani akart volna valamit.
– Mi történt veled, Anikám? – kérdezte Jacsóné. – Nem
tudom… meghalok… segítsetek… fáj a szám… mentsetek
meg, nem akarok meghalni – bugyogtak ki véresen a szavak a
száján. – De mi történt veled? Ki bántott? – faggatta Jacsóné. –
Hiába kérdezi, nincs tudatánál, hagyja békén – mondta Deák
doktor.
Félő volt, hogy a három orvos keze között megfullad. –
Azonnal gégemetszést kell végeznünk – mondta Deák doktor.
– Hol vannak a szükséges eszközök? – kérdezte Kaplonyi
doktor. – Én üzentem Vargának, hogy küldje át – magyarázta
Révész doktor. – Nem adta ide a doktor úr, azt mondta, küldi
– magyarázkodott Fónagy Júlia. – Nem várhatunk, azonnal
cselekednünk kell, különben exitál – intézkedett Deák doktor.
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Ő végezte el a gégemetszést. Már az ideiglenes kanült is
beültették, amikor kényelmesen megérkezett Kovács Katalin,
és rémülten látta, hogy az asztalon szobatársa, Ani fekszik. –
Felakasztotta magát? – kérdezte Fónagynét. – Leszúrta valaki
– mondta a nővér. – Úristen! És hol? – A szobátokban.
Megérkezett a sofőr a vérrel. Rákötötték az infúziót
Annára. – A légcsövéből ömlik a vér – állapította meg Deák
doktor. – Vegyék le róla azt a véres pizsamakabátot. – Lenhart
László óvatosan megemelte Anna felsőtestét, Kati lehúzta róla
a kabátot. Ekkor vette észre Révész doktor, hogy a bal váll
alatt szúrásnyom látható. A mozgatástól még inkább vérzett: –
A rohadt életbe, ez tüdősérülés!… – kiáltott fel Deák doktor.
Annának nem volt mérhető vérnyomása, a műszer 140-es
pulzust mutatott. A vivőerek összeestek. – Nem tudjuk
kihozni a sokkból – aggodalmaskodott Deák doktor. Kovács
Katihoz fordult: – Kérem, azonnal ébressze fel Csathó főorvos
urat, hogy induljon a műtőbe. Jelezze, hogy meg kell nyitnunk
a mellkast. – Kati elrohant.
A gépek jelezték, hogy Anna szíve a halállal birkózik.
Révész doktor erőteljes, testen kívüli szívmasszázst végzett,
két-három percig valamivel jobb értékeket mutatott a monitor,
de Annából még intenzívebben folyt ki a vér és az – élet.
Leállt a szív

Kati visszaérkezett és jelezte, hogy a főorvos úr perceken
belül a műtőben lesz. A sokktalanítóban 4 óra 40 percet
mutatott az óra. Az orvosok kétségbeesve látták, hogy a lány
állapota rohamosan súlyosbodik, fulladás következtében leáll
a légzés és a keringés. – Kapcsolják le azonnal a műszereket! –
kiabált Deák doktor.
Ölbe kapta Annát és szaladt vele a műtőbe. – Leállt a szíve,
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főorvos úr kérem! – kiáltott Csathó főorvosnak. – Miért nem
keltettetek fel azonnal? – Előbb sokktalanítani kívántuk –
mondta Deák. Érdeklődve a többiek is betódultak a műtőbe. –
Milyen sérülései vannak? – Nem tudjuk. A hátán szúrás
nyoma látható. Ezt később vettük észre… a tüdőt érhette… –
Mikor hozták be? – Négy órakor – válaszolt Révész doktor. –
Most négy óra negyvenöt van! Mit csináltatok negyvenöt
percig?! Ha leszakad az ég, akkor is meg kell mentenünk. –
Annát gyorsan a gépekre kapcsolták, amelyek semmilyen
életjelenséget nem regisztráltak.
Csathó főorvos szikét kért, megnyitotta a mellkast.
Lapszerint kitapadt tüdőt talált és a bal felső lebenyben
ökölnyi bevérzést. – Ahogy behozták, azonnal meg kellett
volna műteni – háborgott. – Nem vettük észre a tüdőt
roncsoló szúrást, főorvos úr kérem – védekezett Révész
doktor. – Nem vettétek észre! Ilyen erős a vérzés, és nem
gondoltok erre… Sok vért vesztett, kritikusan sokat,
végzetesen sokat, szinte teljesen kivérzett – méltatlankodott
egyfolytában a főorvos.
Közvetlen szívmasszázst, majd elektromos kezelést
alkalmazott, hogy a szív meginduljon. – Hány éves a nővér? –
Huszonhárom, főorvos úr kérem – mondta Kovács Kati. –
Isten sose bocsátja meg nekünk, ha nem tudjuk visszahozni! –
mondta a főorvos, miközben gyömöszölte a makacsul néma
szívet. Mindenki feszülten figyelt. Reménykedőn a szív
rándulására, a tüdő moccanására vártak.
De Anna már odaát volt, az anyag és az idő közönyös
végtelenjében, ahol nem rémisztő a dübörgés, mert nincs, aki
hallja. Átlopta magával a semmibe, az úgynevezett örök
nyugalomba tarka élet-álmait, melengetett terveit, ijedt
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félelmeit és lázas örömeit, tüneményes mosolyát, vidám
kacagását, a szívében mindennél erősebbnek vélt szerelmet.
Mindent, ami ő volt embertársai között és önmaga számára.
A főorvos izzadó homlokkal 5 óra 30 percig küzdött. Nem
akarta feladni. Nem akarta felfogni, hogy minden hiába. Hogy
akiért küzd, már nincs velük és soha többé nem is lesz.
Gyötörte tovább az ökölnyi húsdarabot, Anna szívét, de nem
tudta az életbe visszahívni, visszacsalni, lüktetésre
kényszeríteni.
Az orvosoknak el kellett fogadniuk, hogy immár
tehetetlenek. Az, aki annyira szeretett és akart élni, akinek 23
és fél éves szíve olyan gőzerővel dolgozott és annyi
boldogságra készült, még ott feküdt, de már nem létezett.
Anna egy gyáva, aljas, mocskos lelkű ember ítélkezése és
nekivadult tőrdöfései következtében már mindörökre odaát
volt. Agyában, testében a sejtek légszomjasan vergődtek, az
oxigénhiány miatt összeomlottak és készültek visszatérni a
mindenségbe, ahonnan vétettek
A főorvos leroskadt a székre: – Ha rögtön szóltok, talán
megmenthettük volna – mondta összetörten. Senki nem mert,
és nem tudott megszólalni. Percek múltán Csathó főorvos
nehezen felállt: – Varrjátok össze! – intett és kiment a műtőből.
– Majd én elvégzem – mondta Lenhart László. – Utána rögtön
vigyék le a proszektúrára. Jelezze a boncmesternek, hogy
bűncselekmény áldozata – utasította a műtőssegédet Révész
doktor. – Értettem, doktor úr.
Lenhart László kivételével mindenki elhagyta a műtőt.
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„TE VOLTÁL A JÓSÁG ÉS SZERETET”
Ekkor zuhant mély és jótékony álomba Lázár József, hogy
kipihenje a fárasztó, izgalmakkal teli, talán mégis eredményes
éjszakai kiruccanás eseményeit.
Ekkor ébredt fel és ment ki a WC-re Anna édesanyja, majd
tért vissza a szobájába. Arra gondolt, Annácskája nemsoká
indul be dolgozni, és rövidesen látja. Kényelmesen
elhelyezkedett az ágyán, eligazgatta a párnáját és rövid idő
múltán újra elszunnyadt.
Ekkor nézte meg az óráját Kern Ferenc, s nyugodott meg,
hogy még alhat másfél órát. Egy pillanatra megvillant benne
Anna, és a szívében melegséget érzett.
Ekkor kezdett vasárnapra ébredni a város.
Minden úgy zajlott, mintha mi sem történt volna. És nem is
történt, csak meghalt egy fiatal nő, aki élhetett volna még
ötven vagy akár hatvan évet, ha sorsáról Isten dönt, és nem
egy féltékeny, önző, önmaga szenvedélyét mások életénél
többre tartó ember.
Kovács Kati kétségbeesetten sírt. Elképzelni sem tudta, mi
történt. Két kolléganőjét behívta a szobájába, hogy mondjanak
valamit, de ők sem tudtak semmit. Rájuk is a döbbenet
erejével hatott, hogy Annát valaki a szobájában több
késszúrással megölte.
A nővérszálláson mindenki ébren volt. Híreket vártak.
Többször telefonáltak a kórházba, érdeklődtek, de a központ a
baleseti sebészeten senkit nem kapcsolhatott, mivel a teljes
személyzet Annával volt elfoglalva.
Jacsóné hívta fel a szállást. A portásnőtől Dicső Ibolyát
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kérte telefonhoz, neki mondta el, hogy Annát nem baleset
érte, hanem a szobájában összeszurkálták és néhány perccel
ezelőtt meghalt. A hír vétele után sem jutott eszébe a
portásnőnek, vagy valamelyik nővérnek, hogy a történtekről
értesíteni kellene a rendőrséget.
A zavaros információk után Révész doktor arra gondolt,
hogy a szállásról talán nem értesítették a rendőrséget. Amikor
Anna meghalt, megkérte Kaplonyi doktort – biztos, ami biztos
–, hívja fel a megyei kapitányságot és jelentse be, hogy a
megyei kórház nővérszállásán gyilkosság történt. Az áldozat
meghalt és jelenleg a kórház baleseti sebészetének műtőjében
található, tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Lenhart László zsákvarrással összeöltötte Anna nyakán és
oldalán a műtéti vágásokat. A műtőben minden ruhadarabot
levettek a lányról. Ott feküdt holtában is gyönyörű
meztelenséggel az, akit babonásan imádott. Letörölgette róla a
vért. Hosszan nézte szép lapos hasát, formás melleit,
gyönyörű ölét, amely soha nem lehetett volna az övé.
Anna túl lett valamin, amin régen túl akart lenni – a
halálon innen.
De a halálon innen nem adatott meg neki.
Neki ez is mindegy volt, mint ahogy már minden.
A műtősfiú tudta, hogy a bűncselekmény miatt Anna
holttestét felboncolják, minden belső szervét tüzetesen
átvizsgálják. Azt is tudta, hogy amíg a rendőrség nem látta,
abban az állapotban kellene maradnia, ahogyan Csathó
főorvos a műtőben hagyta. Ezt erősítette meg Révész doktor
utasítása is, aki úgy intézkedett, hogy a holttestet a műtéti
vágások összevarrása után azonnal vigye le a proszektúrára.
Ő bizonyos körülmények bekövetkezése miatt az utasításokat
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megszegve másként döntött. Megkereste Kovács Katit, akiről
tudta, hogy Anna szobatársa, talán barátnője, és javasolta,
hogy fürdessék meg a holttestet. Kati is tudta, hiszen
ügyeletben altató asszisztensként gyakran besegített a
traumatológiai sebészeten, hogy nem szabad a halotthoz
hozzányúlni, megfürdetni. Rövid noszogatás után, a részvét
érveit hallva mégis beleegyezett a fiú kérésébe.
Visszamentek a műtőbe. Lenhart, bár ezt sem tehette
volna, lehúzta Anna ujjáról a nemrég vásárolt kis köves
gyűrűt, lecsatolta a félig leszakadt, négyszögletes alakú,
kisméretű, vígan ketyegő órát, amelynek a számlapján vagy a
szíján esetleg ujjlenyomat töredék lehetett, és mindkettőt
átadta Katinak, aki zsebre rakta. Azzal sem törődtek, hogy a
fürdetéssel olyan emberi szövet- vagy egyéb maradványokat
távolítanak el, amelyek esetleg fontos szerepet kaphatnak a
tettes leleplezésében.
Kocsira emelték a holttestet, eltolták a zuhanyozóig. Hátát
a csempézett falnak támasztva beültették a zuhanytálcára.
Sűrű, hosszú, csodás haját, egész testét lezuhanyozták,
testének valamennyi nyílását langyos vízzel kiöblítették.
Körme alól a szennyeződést körömkefével eltávolították, s így
valószínűleg minden olyan maradványt is, amely az
elkövetőről vagy -ből származhatott. A letussolt holttestet
gyengéden megtörölgették. Kati megfésülte, majd lepedőbe
csavarták, és Lenhart László a proszektúrán átadta a
boncmesternek.
A rendőr-főkapitányságról – az előírásról megfeledkezve
vagy arra fittyet hányva – a bejelentést követően nem küldtek
ki sem azonnal, sem később rendőrt a kórházba, hogy a
holttestre a helyszíni szemlebizottság megérkezéséig
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felügyeljen.
Amikor Dicső Ibolya elmondta az előcsarnokban és a
társalgóban várakozó, az eseményt vitató lakótársaknak a hírt,
mindenki megdöbbent. Nem is annyira Anna halála, sokkal
inkább az rémítette meg őket, hogy a lány szobájába valaki a
nyitott ablakon át bemászott, bizonyára megerőszakolta, és
utána megölte, majd elmenekült.
Volt, aki arra gondolt, hogy Anna a magatartásával,
önmutogatásával és hivalkodó szépségével magára irányította
a figyelmet, nem véletlen tehát mindaz, ami vele történt. Még
az is lehet, hogy valamelyik orvos tette, hiszen egyesek tudni
vélték, hogy Annának jó néhány orvossal volt kapcsolata.
Másokban az merült fel, hogy ilyet orvos nem tesz, sokkal
inkább egy féltékeny asszony vagy szerető. Sajnálták Annát,
de úgy gondolták, hogy ilyesmi csak vele történhetett meg,
mert könnyelműen élt, ragyogó szépségével bolondította a
férfiakat, és nyilvánvaló volt, hogy ez előbb vagy utóbb nem
vezet jóra.
Dicső Ibolya, Farkasné és Vasas Vilma kimentek a
szállásról, a járdán Anna ablakáig sétáltak, és a reggeli
világosságban szemügyre vették a külső helyszínt.
Lábnyomokat láttak az ablak előtti virágágyásban,
közvetlenül a kis nyitott ablak alatti betonszegélyen,
vércsíkokat az ablak keretfáján és a betört üveg egy részén.
Farkasné a négyes szoba előtt átment a virágágyáson és a
fal tövében futó betoncsíkon egészen a helyszínig pipiskedett,
hogy kíváncsiskodva mindent alaposan szemügyre vehessen.
– Mindenütt rengeteg vér. A bádoglemezen, az ablak alsó
részén és a keretén – állapította meg hideglelősen.
Kovács Kati félhétkor, egy fiatal rendőrrel egy időben
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érkezett a szállóhoz. A megyei rendőr-főkapitányságról a
gyilkosság után négy órával, a tett bejelentését követő másfél
óra elteltével azért küldték a rendőrt, hogy biztosítsa az
időközben részben összetaposott helyszínt.
Ő akadályozta meg Kovács Katalint abban, hogy bemenjen
a szobájába, ott szétnézzen, illetve némi rendet rakjon, hiszen
fáradt volt, szeretett volna lefeküdni.
Vasárnap reggel volt. A megyei rendőr-főkapitányság
dolgozói is megérdemelt pihenőnapjukra ébredtek. Az
ügyeletes tiszt mindenekelőtt a kapitányság vezetőjét
értesítette az eseményről, majd utasításainak megfelelően
azokat, akiknek a lakásán volt telefon és elérhetőknek
bizonyultak.
A helyszíni szemle

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, a gyors
intézkedéseknek köszönhetően 7 óra tíz perckor megérkezett
a helyszíni szemlebizottság. Először az ablak alatti területet
tekintették meg, rögtön rögzítve a tapasztaltakat.
Borsod megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya
JEGYZŐKÖNYV helyszíni szemléről.
Készült f. év április hó 19. napján, a Btk 253. § /1./bek.-be ütköző
és büntetendő emberölés alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen
Labbancz Anna sérelmére elkövetett bűnügyben, – mivel a késedelem
veszéllyel jár – a Be. 103. § 12.1 bek. alapján foganatosított
halaszthatatlan nyomozati cselekményként megtartott helyszíni
szemle alkalmával.
Jelen vannak:
Hatóság részéről: László Ferenc r. fhdgy., Berta Sándor r. szds.,
Andrásik Remó r. fhdgy. bü. technikus., Dr. Nagy Dénes re. szds.
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Hatósági tanúk: Szőke Berta, Miskolc I. Szentpéteri kapui
nővérszálló, 1/26.
Csicsvári Margit, Miskolc I. Szentpéteri kapui Nővérlak. 1/26.
Kovács Katalin. Miskolc. I. Szetpéteri kapui Nővérszálló fdsz. 3.
alatti lakos, elhalt szobatársa. –
A Szentpéter kapui korház Baleseti Sebészetéről dr. Révész
osztályos orvos telefonon a rendőrkapitányság központi ügyeletére
05 órakor bejelentette, hogy osztályukra szállították a korházhoz
tartozó nővérszállóról Labbancz Anna, 24 éves, korházi ápolónőt,
több szúrt sérüléssel. Nevezettel szemben életmentés céljából műtétet
hajtottak végre, azonban ennek során sérüléseiben 04 óra 40 perckor
meghalt. – Az előzményi adatok szerint állítólag lakószobájában
ismeretlen személy szurkálta össze. – Kéri az ügyben a rendőri
intézkedés foganatosítását. – A bejelentésvétele után, a fentiekben
nevezett bizottság a helyszínre kiszállt és a helyszíni szemlét 1970
év. április hó. 19. napján, 7 óra 10. perckor megkezdte.
A bizottság a felkért hatósági tanúkat jogaikra és kötelességeikre
a Be. 159. § 12-2/bek. alapján kioktatta, majd a helyszíni szemlét a
Be. 74. §-s /1./be. alapján járt el. – A helyszínt Frank Tibor r. tiz.
biztosította, aki a bizottság vezetőjének szóban jelentette, hogy
kiérkezése után, a helyszínen változás nem történt, az jelenleg is
eredeti állapotában van. – A szemle alatt napos, derült száraz
időjárási viszonyok voltak, a hőmérséklet +12 C. volt.
A megszemlélt területrész Miskolc. I. kerület. Szentpéteri
kapuban lévő un. Nővérszálló, amely Észak-Déli fekvésű.
Az épület három szintes. A bejárati ajtó Keletre nyílik. – A
bejárati ajtótól balra, a harmadik ablak alatt, ill. előtt terül el,
kezdődik a helyszín, amely ablak egyébként Labbancz Anna sértett
lakosztályának ablaka.
Az ablak alatt, de az épület előtt is körkörösen, 63 cm. széles
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betonjárda húzódik. A járdától, kifelé 1 méter 50 cm. szélességben
virágágy, amelyen elmosódott, rögzítésre nem alkalmas
lábnyomtöredék van. A virágágy mellett, kifelé, az úttest irányában
1.60 m széles, betonjárda húzódik, mely párhuzamos az épülettel. A
gyalogjárdán, az ablakkal egy szintben, az épület falától 2.75
méterre, 1. db. fehérszínű, gyöngyházfényű, fél /törött/ gomb
található. – / Fénykép készült/
A betonjárdától, az úttest felé, 1.5 méter széles, füves szegély
húzódik, amelyen az előzőekben rögzített törött fél gombtól 83 cm-re
egy az előbbihez hasonló, fehérszínű, gyöngyházfényű, ép gomb
található. / Fénykép készült/
Ezen füves területen az ablakkal, majdnem egyvonalban, de attól,
a bejárati ajtó felé 60 cm-re található egy db. betonoszlopra szerelt
utcai neonlámpa.
A füves szegély mellett, az épülettel párhuzamosan 3 méter
szélességű bitumenes úttest húzódik. Ezen az úttesten, az ablakkal
egy vonalban 40 cm-re, a füves rész szélétől, egy db.
gyöngyházfényű, az előzőekben már rögzített gomb található. –
A sértett szobájának ablak mérete 136 x 130 cm-es nagyságú. Az
ablak négy részes, 104 cm. magasságban, az ablakpárkánytól húzódik
2 db. a szoba belső tere felé, kettős üvegezésű un. billenő ablakok,
amelyek zárt állapotban vannak.
Ez alatt helyezkedik el, az ugyancsak kettős üvegezésű, 101x104
cm. nagyságú, befelé billenő ablakrész, amely a szemle során a
lakószoba felé esően felső részével volt nyitott állapotban. Ezen az
ablakrészen elváltozás nem észlelhető. –
Ezen leírt ablakrész mellett található nyitott állapotban 35 x 104
cm nagyságú, a lakószoba felé nyíló ablakrész, amelynek a külső,
úttest felé eső ablakszemén az üveg betörött állapotban van úgy,
hogy a betört ablaküveg részek a szoba felé eső ablakpárkányon
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találhatók. –
Az ablak külső részén, 20 cm. szélességben horganyozott
lemezből készült párkány van.
A párkányon, az előbb rögzített 35 cm. széles ablakrésszel egy
vonalban a faltól 4 cm távolságra, szabálytalan alakú, elkent
vércsurgásos szennyeződés, melynek megfelelően az ablak alatt
húzódó betonjárdán több beszáradt vércsepp található. –
Ugyancsak vércsepegések láthatók a horganyzott párkányon is.
A külső ablaktokon, a párkánytól 24 cm magasságban 14 cm.
nagyságban véres elkenődés látható, melynek alsó szegélyéből az
ablakkeret külső és belső élén is egészen az alapig tartó vércsurgásos
szennyeződés van, ami beszáradt.
A betört ablaküvegen, ami a keretben a betörés után
megmaradtak, szabálytalan alakú, részben elkent vérszennyeződés
látható. – Az előbb rögzített külső ablakkeret záró fogantyúi, mind az
alsó, mind a felső nyitott állapotban vannak. – A kettős ablak közötti,
15 cm. szélességű párkányrészen törött ablaküvegcserepek és
szabálytalan alakú, elkent, ill. cseppentett vérszennyeződés látható. –
A horganyozott párkányról, ill. az ablaküveg törött részeiről, ill. az
ablak közötti párkányról, a jelen volt bűnügyi technikus kaparással
vérmintát biztosított, ill. a talált elváltozásokat fényképen rögzítette.
–
A külső ablakkereten, a már leírt 14 cm. nagyságú véres
elkenődésen a felső szélétől 6.5 cm-re fekete színű hajszál volt a
beszáradt vérben, melyet a bü. technikus biztosított. –
A sértett ablakának magassága, az épület tövében futó beton
gyalogjárdától számítva 157 cm. magas, amiből, a betonjárda
szintjétől 50 cm. magasságig 1 cm. szélességben kiugró betonperem
van. –
A lakószoba felé eső, a már rögzített, betört ablak mögött egy ép
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ablaküvegű 108 x 40 cm. nagyságú belső ablakszem található szintén
nyitott állapotban, amelynek két zárókilincse ugyancsak nyitott
állásban van. –
Ezen ablak keretének alsó szegélyétől, 52 cm magasságban, a
keretfán elkenődött, 8 cm. hosszúságú beszáradt vérszennyeződés
helyezkedik el, ill. ezzel egy magasságban, az ablaküvegen,
szabálytalan alakú, elkenődött, részben lefelé csurgásos
vérszennyeződés van. – Ugyancsak ezen az ablakszárnyon, annak
külső, úttest felé eső felületén, mint az előbb rögzített
vérszennyeződések, a zsanér felöli oldalon az ablakkeret alsó
szegélyétől 25 cm hosszúságú, egymással párhuzamos 0.5 cm. széles,
beszáradt vércsurgási nyom látható. –
A belső ablakpárkány 13 cm. széles és a szobában lévő fűtőtest
fölé nyúlik. A párkány kívülről számított jobb szélétől, 22 cm.
távolságban vércseppenések, ill. elkent szabálytalan alakú
vérszennyeződések láthatók. Ezen a párkányon is találhatók vérrel
szennyezett üvegcserepek, szilánkok. –
A helyszín külső szemléje alkalmával, más rögzíthető elváltozást
nem észleltünk.
Időközben felébredt a megyei rendőrségi vezetés is. Ilyen
idegborzoló és sokat ígérő gyilkosság rég történt utoljára
Borsodban. A helyszínt személyesen akarták látni. Érdeklődés
közben igen óvatosan mindent összetapostak, közben a
munkájukat végző beosztottakat ellátták jó tanácsokkal.
Első látásra tiszta ügynek látszott az esemény: csak valaki
olyan az elkövető, aki közel állt a lányhoz, korábban
udvarolgathatott neki, így helyismerettel, az áldozat
időbeosztásáról információval rendelkezett. Nem kell tehát
mást csinálni, mint a férfi-ismerősöket kihallgatni, velük alibit
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igazoltatni. Egy-két nap alatt meglesz a tettes, és sorba lehet
állni a jó munkáért járó elismerésért.
A beosztottak mindenesetre a francba kívánták a
főnököket, mivel rengeteg idejük ment el azzal, hogy
valamennyiük okfejtését, feltételezését meghallgatták. Mivel a
lány gyönyörű volt és ebből következően nagy „ügyfélkörrel”
rendelkezhetett, köztük magas beosztású egészségügyi
személyiségekkel és esetleg más, fontos elvtársakkal, a megyei
kapitány
intézkedett,
hogy
munkatársai
óvatosan,
elővigyázattal járjanak el, s abban a pillanatban, ha olyan
személy kerül a látókörükbe, akivel kapcsolatban magasabb
helyen illik kikérni az előzetes véleményt, rögtön jelezzék azt
neki.
Ismerve az ilyen gyilkosságok természetét, abban senki
nem kételkedett, hogy 72 órán belül tettest kell fogni. Ha ez
nem történne meg, akkor olyan aprólékos nyomozás
kezdődne, amire nem elég a megyei állomány, nem szólva
arról, hogy hatalmas blama lenne a megyei rendőrfőkapitányságra nézve.
De ez csak a legpesszimistább forgatókönyv volt.
Mindenki bízott benne, hogy egy-két nap és ebben az idegeket
borzoló ügyben megkezdődhet a tettes tüzetes elszámoltatása.
Ennek érdekében a megyei rendőrkapitány mozgósította a
bűnügyi osztályt, a kapitányság valamennyi használható
munkatársát.
A szemlével egy időben elkezdődtek a kihallgatások.
Ignácz Éváért átszaladt az egyik ápolónő, hogy siessen a
nővérszállásra. Kovács Kati ugyanis megemlítette a
nyomozóknak, hogy Annának a legjobb barátnője, bizalmasa
és titkainak tudója Éva, aki régtől ismeri a lány fiú413

kapcsolatainak többségét.
Vér, mindenütt vér

Éva majdnem elájult, amikor megtudta, milyen ügyben
kell átmennie a szállóra. Tolnai István rendőr őrnagy hallgatta
ki és vette fel vallomásáról a jegyzőkönyvet. Éva minden
szóba jöhető férfit felsorolt, időben elhelyezve és részletesen
jellemezve. A legrészletesebben Lázár Józsefről beszélt, akivel
sokszor találkozott személyesen is. Annától a kettejükkel
kapcsolatos minden történésről tudott: Lázár szexuális
kudarcaitól utolsó látogatásáig, amikor személyesen is
találkoztak. Anna már másnap elmesélte neki Lázárnak azt a
bejelentését, hogy amennyiben eleget tesz a meghívásának,
később valamikor, egyszer feleségül veszi.
Éva elmondta a nyomozónak, hogy a barátnője lesajnálta a
Szepesi Rozália miatt nyavalygó Lázárt, és esze ágában sem
volt elmenni Gyöngyösre, sok minden egyéb mellett már csak
azért sem, mert kifejezetten tartott a találkozást erőltető
Lázártól, aki nyilvánvalóan azért csábította magához, hogy
szexuálisan ismét próbálkozzék vele. Tudomása volt arról is,
hogy Lázár később, a találkozás elmaradása miatt, telefonon
szemrehányást tett Annának, és furcsán viselkedett,
szokatlanul indulatos hangon beszélt vele.
Azonnal elkezdődött a megjelölt személyek felderítése.
A megyei rendőr-főkapitányság munkatársain semmi nem
múlott, ők igyekeztek a legjobb tudásuk szerint minél előbb,
minél több információt összegyűjteni.
A bizottság ezek után a helyszíni szemlét Labbancz Anna elhalt
fölszint 3. sz. ajtó alatti lakásában folytatta. –
A lakás a főbejárati ajtótól balra nyíló folyosón, bal oldalt a 3.
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ajtó alatt van.
A helyiség bejárati ajtaja tömörfából készült, levélbedobó
nyílással, ill. felette kör alakú leselkedő – kémlelő – résszel. –
A szemle idején, a bejárati ajtó zárva volt, melynek kulcsát a
gondnoknő adta át.
A lakásajtón belépve, egy 126 x 230 cm. nagyságú előszobába
jutunk, melynek jobb oldalán, a mennyezetig terjedően, kétszárnyas
beépített ruhásszekrény helyezkedik el. –
Az előszoba bal oldalán, a bejárati ajtó mögötti részen, egy db.
mosdó, felette tükörrel, és polccal, amelyen tisztálkodási szerek
vannak. –
A bejárati ajtótól jobbra esően, 140 cm. magasságban van az
előszoba világításának kapcsolója, amelynek bakelit foglalata alsó
szegélyénél szabálytalan alakú, elkent beszáradt vérszennyeződés
van. ill. ettől oldalirányban, az ajtó felé esően, a falon, ugyancsak
elkent, szabálytalan alakú vérszennyeződés látható.
A bejárati ajtón, a belső oldalon, a kilincs magasságában
borsónyi, beszáradt vérszennyeződés van, ill. ugyanilyen látható a
kilincs fogantyújának belső felszínén is. –
Az előszoba helyiségében más elváltozás, dulakodásra utaló
nyomok nem észlelhetők. –
Az előszobát és a lakószoba helyiséget egy barna színű, sárga
mintás bútorszövetből készült függöny választja el, amely függöny
félrehúzott állapotban van. A függönytartórúdon, vállfára akasztva
található 3. db. nővérruha, 1. db. zöldes színű, szivacs átmeneti
felöltő, valamint egy db. fehér színű, elől csipkével díszített női blúz,
melynek alsó szegélyén elkenődött, beszáradt vérszennyeződés van 5
cm. hosszúságban.
A lakószoba mérete, 280 x 400 cm. téglalap alakú.
A benyílótól balra esően, a fallal párhuzamosan, egymásnak
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véggel elhelyezve kettő db. egy-egy személyes csőágy /rekamié/
található, amely fekhelyek alatt ágyneműtartó helyezkedik el.
Az első ágy virágmintás terítővel van letakarva. Változás rajta
nem észlelhető. Ezen az ágyon volt található egy db. kék-színű,
meleg női alsónadrág, egy db. rózsaszínű, un. Krisztina
pizsamanadrág, egy db. zöld színű Lastex-nadrág, egy db. műanyag
zacskó, amelyben hajmosószer, egy db. hajlakk, ill. egy darab
tupirfésű van. Ugyancsak ezen az ágyon található egy db. drappszínű velúr női válltáska, amelyben a következőkben felsorolt tárgyak
voltak találhatók: egy db. 12-es busz járatra szóló bérlet, Labbancz
Anna névre kiállítva, egy db. fehér-színű, csipke harisnyatartó,
valamennyi csattartozékkal, egy db. virágmintás műanyag
nesszeszer, amelynek felső szegényén zippzár volt. A nesszeszer zárt
állapotban volt, ami tartalmazott különféle gyógyszer tablettákat,
egy fekete gépselymet tűvel, ill. egy darab fekete szemöldök ceruzát,
egy db. fémtokos szempillafestéket, egy db. fekete, műbőrkötésű,
fémcsatos 4x5 cm. nagyságú naplót, különböző bejegyzésekkel, egy
db. papírzacskó, benne április 19-től, május 5-ig terjedő időre
érvényes ebédjegyekkel. –
A következő csőágy, amely az elhalt fekhelyéül szolgált, alváshoz
vetett állapotban volt. Így rajta volt található egy db. „Megyei
Korház” feliratú, fehér színű huzattal ellátott, fejpárna, amelynek
középső részén néhány gombostűfejnyi borsónyi, beszáradt
pontszerű vérszennyeződés volt. A csőágy fehérszínű lepedővel volt
leterítve, amelyen néhány gombostűfejnyi, borsónyi beszáradt
vérszennyeződés, ill. vércseppenés volt található. A lepedő középső
harmadában a fal felé eső részen kb. tenyérnyi felületnek megfelelően,
elkent, beszáradt vérszennyeződés van. –
Ezen lepedőrészt, a jelenlévő bűnügyi technikus kivágással
biztosította, további vizsgálat céljából. –
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Az ágyon található továbbá egy db. fehérszínű huzattal bevont
paplan, amely ágy lábfelőli részén összegyűrt állapotban volt. – Ezen
huzaton is volt néhány gombostűfejnyi elszórt vérszennyeződés. Az
ágy középvonalában a lepedőn közvetlenül, a felgyűrt paplan
kezdeténél volt található egy db. arany nyaklánc, a medállal
elszakadt állapotban. A nyakláncon élére állított négyzet alakú
medál van. –
A csőágy mögötti falnál, 67 cm. szélességben, barna színű, sárga
mintás bútorszövet burkolat van, amelyet 3 cm. széles faléc
szegélyez. –
Az elhalt ágyának közép vonalában, a már leírt lepedőn talált
vérszennyeződéssel egy szintben, a falon, a bútorszövet borításon
elkent, öt ujjnak megfelelő beszáradt vérszennyeződés látható. –
A csőágy mögötti falon, a két csőágy találkozása fölött, kétpolcos
fali könyvtartók található, amelyen nippek vannak. – A polc alatt
sárgafémkarú olvasólámpa, rajta házilag készített, kúp alakú
ernyővel. A polcon található még fényképtartó különféle
fényképekkel. Ugyancsak találtunk egy darab fényképet a falat
körülvevő bútorszövetet szegélyező lécnél beszúrtan. –
A két csőágy előtti parkettán, az elhalt ágyától kiindulóan, az ajtó
felé kb. egy méteres távolságban néhány kör alakú, kb. 50 filléres
nagyságúnak megfelelő beszáradt vércsepp látható. –
A bejárati ajtóval szemközti falnál helyezkedik el, a már leírt
nagyságú és formájú ablakrész, amely keletre nyílik.
Az ablak felett fakarnison, kívülről egy barna-színű,
sárgamintás, bútorszövetből készült elsötétítő függöny, az előtt, a
szoba felé, egy fehér színű csipkefüggöny látható. Mind az elsötétítő,
mind a csipkefüggöny a 35 cm. szélességű és betört ablakú résztől 73
cm. távolságban, elhúzott állapotban van. – Az elsötétítő függöny
szélső oldalán 20 cm. hosszúságú vércsurgási nyom, míg a
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csipkefüggönyön 4 cm. hosszúságú, szabálytalan alakú,
vérszennyeződési nyom látható. –
A már leírt betört és nyitott állapotban lévő ablak alatti területen,
a parkettán, 100x70 cm. nagyságú felületen számtalan, kb. tízfilléres
nagyságú, kör alakú vércsepegések, beszáradt állapotban láthatók. E
területen láthatók még vérrel szennyezetten, azok az üvegszilánkok
is, amelyek a betört ablakból befelé kiestek. Az üvegcserepek között,
néhány forintnyi nagyságú falmaradvány is található, amely az
ablakpárkány alatti területről, az ablakpárkánytól lefelé 8 cm-re
szabálytalan alakban, kb. 2x4 cm. nagyságban származik, ül. e
területről vált le. –
Az ablakpárkány alatti, fehér színű fűtőtesten, annak bal oldali,
külső szélén néhány, egymással párhuzamos, 6, ül. 7 cm. hosszúságú
vércsurgási, beszáradt vér szennyeződés van. –
Az ablak alatt, a jobboldali falnál található egy db. mintás
bútorvászonnal bevont fotel, amelyen női fehérneműk, valamint
Labbancz
Anna névre szóló iskolai könyvek, ill. füzetek /gimnázium III.
oszt. / találhatók. –
A szoba jobboldali falánál, a szoba középső harmadában található
egy 128 x 160 cm. nagyságú, kétszárnyú, falba süllyesztett,
zártajtajú szekrény. A szekrény feletti területen, kovácsoltvasból
készült könyvállvány látható, rajta különböző könyvekkel, ill.
folyóiratokkal, amelyek elváltozást nem mutatnak. –
A bezárt ajtajú szekrényajtók közül a bal oldali ajtó zárjában, egy
kulcscsomó található, rajta különböző kulcsokkal. Ez a szekrény, a
jelen volt Kovács Katalin nyilatkozata szerint az elhalt
használatában volt. A szekrényajtót kinyitva, abban három polc
látható, rajta különböző ruhaneműek, használati tárgyak és könyvek,
amelyek rendezettek. A szekrény tartalma erőszakos elváltozást nem
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mutat. –
A szekrény jobb oldali ajtószárnyánál, a fal mellett egy, a már
előzőekben leírt fotel párja található, amelyen egy db. fehérszínű,
sárga-kék csíkos mintás frottír törölköző van. –
A lakószoba középvonalában, a benyílótól, az ablak alatti
fűtőtestig terjedően, egy 89 cm. szélességű, zöld-fehér mintás
futószőnyeg van. A szoba közepén, a beépített szekrénnyel egy
vonalban világoskék-színű, műanyag borítású téglalap alakú asztal
látható, rajta csipketerítő, ill. egy mintás kerámia vázával, ill. egy
nejlon zacskóban üveg ételhordó, amelyen egy kistányér van. –
Az ételhordó tiszta, üres állapotban van. – A nejlonzacskó fölött,
egy összehajtogatott állapotban lévő, fehér-piros konyharuha van. –
Az asztal alatt egy pár, fehér-színű, az ápolónőknél használatos,
egész cipő található, ill. ugyancsak ezen a területen, az asztal és az
elhalt ágya közötti részen, a parkettán egy pár sárgapántos
strandpapucs.
A szemle során, úgy az előszoba, mint a lakószoba a teljes
rendezettség állapotát mutatta. A szobában, az elhalt ágyán talált
paplan gyűrődésén kívül, ill. az ablak előtti területen már leírt
elváltozásokon kívül más, dulakodásra utaló nyomokat,
elváltozásokat nem találtunk.
A szemle során a hatósági tanúk és az elhalt szobatársa
jelenlétében átvizsgáltuk az elhalt tulajdonát képező valamennyi
tárgyat, ill. ruházatot. Ennek során az elhalt levelezését,
feljegyzéseit, naplóját, melyből ismeretségi köre és kapcsolatai
megállapíthatók, a további intézkedésig biztosítottuk. –
Az elhalt nővérruhájának zsebében található volt egy db. barna,
bőr pénztárca, amelyben 1 db. 100. Frt-os, 1 db. 20. – Frt-os és nyolc
db. 10. – Frt-os címletű bankjegyek, ill. 3.40 váltópénz. Ezen
összeget, a már leírt nyaklánccal együtt megőrzés végett Kovács
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Katalin, elhalt szobatársának adtuk át. –
Az elhalt szobatársa, Kovács Katalin, aki a szemle során végig
jelen volt, közölte, hogy az ágyon, ill. a fotelben talált ruhaneműk
Labbancz Anna tulajdonát képezték, ill. egyúttal nyilatkozott arról
is, hogy az elhalt tulajdonát képező tárgyai közül szemmel láthatóan
semmi nem hiányzik.
Az elhalt személyi tárgyai között volt található az AC-II. 240 714
számú személyi igazolvány, amelyből megállapítottuk, hogy az elhalt
azonos Labbancz Anna / Sajópetri, 1946. év. október 25. anyja: Veres
Anna, ápolónő foglalkozású, hajadon, Miskolc, I. Szentpéteri kapu,
Nővér-otthon fdsz. 3. alatti lakossal. –
A szemle bizottság, miután az elhalt lakószobájának szemléjét
befejezte, a Szentpéteri kapui korház proszektúra helyiségébe vonult
át, ahol boncasztalon, hanyattfekvő állapotban talált elhalt holttestét
megszemlélte.
A szemle kritikán alulira sikeredett. A nyakláncot felvették
az ágyról, de nem vizsgálták meg a medált, a szakadás helyét,
jellegét; nem törődtek vele, hogy milyen módon és
erőkifejtéstől szakadhatott el a lánc, és vajon ott történt-e
mindez, ahol az ékszert fellelték. Ha nem, akkor hogyan
kerülhetett a rendezettnek látszó ágyra, majdnem a lábrészig
gyűrt paplan szegélye alá? Elgondolkodtató, hogy a láncot
nem vették fel a bűncselekmény tárgyi bizonyítékai közé, azt
lefoglalás helyett rögtön átadták Kovács Katalinnak.
Az sem magyarázható, hogy miért csak egy kivágott
lepedő-darabkát és nem az összes véres holmit foglalták le,
hiszen nem tudhatták, hogy az ágyneműn és a falon látható
vérszennyeződések ugyanattól a személytől származnak-e.
Nagy kérdőjel volt, hogy a betonon, az ablakon, a padlón
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és az ágyon fellelt vérszennyeződések milyen módon
keletkeztek; kitől, vagy kiktől eredtek; miért volt csurgásos
szennyeződés a térelválasztó függönyön, s miért csak apró
pöttyök az ágyon, hiszen amikor Anna hátra tántorodott, az
arcán okozott rendkívül vérzékeny sérülésekből, és a szájából
már ömlött a vér.
Miért nem vizsgálták az ablakköz, a belső párkány, illetve
a ráma és a keret festésének lehetséges sérüléseit rátekintéssel
és nagyítóval? Miért nem gondoltak arra, hogy mindennek,
ami az ablakkal összefüggésben van, a felderítés
szempontjából rendkívüli jelentősége lehet? Miért nem
kerestek magyarázatot a betoncsíkon, a külső és belső
ablakpárkányon, a padlón talált számtalan, különböző méretű
vércsepp elhelyezkedésére, s arra, hogy ezek egy része miért
nem kenődött, maszatolódott el? Miért nem foglalkoztak az
úgynevezett falmaradványok keletkezésével, lepergésének,
leszakadásának módjával, s azzal, hogy a fal síkjától miért,
hogyan kerültek a felleléskor látható távolságra?
De sok egyéb apró és beszédes vagy kérdőjelek
sokaságával járó részletet figyelmen kívül hagytak a
szemlebiztosság tagjai, mivel úgy gondolták – a főnökségnek
a helyszínen kifejtett koncepciója alapján –, hogy nem kell
pepecselni, ebben az esetben másodlagos jelentőségű a
helyszín, egyenesen a lehetséges elkövető személyére kell
koncentrálni.
Lázár kiadós reggelije

Lázárt pihentető álmából fél kilenckor édesanyja
költögette, hogy ideje volna reggeliznie. Négy tojásból
kolbászos, hagymás rántottát készített neki és egy bögre teát.
Lázár pizsamában ült az asztalhoz, nagy étvággyal evett.
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Utána megfürdött, hajat mosott. Igyekezett nem gondolni az
éjszaka, illetve a hajnalban történtekre. Mégis egyre idegesebb
lett. Nem tudott egyhelyben megülni, egyedül maradni
önmagával. Mondta anyjának, hogy átmegy beszélgetni
Szerényi László nevű barátjához, aki a közeli Óvoda utcában
lakott.
Amikor a cipőjét vette fel, édesanyja megkérdezte, hol
festékezte össze, mert két piros folt látható rajta. Éjjel ezt Lázár
nem vette észre, a cipőnek azon a részén volt, amelyet eltakart
a nadrág. Otthon pedig sötétben húzta le. – Észre se vettem,
rögtön letisztítom – mondta, és bevitte a fürdőszobába.
Először lemosta róla a vért, aztán körömkefével sikálta.
Közben megnézte a cipő talpát, az egyiken vért talált.
Mindkettő mintázatát alaposan kimosta. Apja barna inge
volt rajta, amit az éjszaka is használt, aztán összehajtogatva a
helyére tett. Nem látott rajta elszíneződést. Igaz, csak ott
vizsgálta, ahova vér cseppenhetett, a nyakrészét.
Miközben a barátjához tartott, idegesen arra gondolt, hogy
Anna talán mégis él, hiszen amikor visszataszította a lakásba,
nem hallott zuhanást, ha pedig él, lehetett annyi ereje, hogy a
nevét kimondta… Egy biztos, van szilárd alibije: itthon aludt,
ezt majd bizonyítják a szülei és a húga.
Persze ettől még a rendőrök kekeckedhetnek, mivel a
helyszínen sokan látták. Ha az arcát pontosan nem is, a
ruházatát, a haját, a fejformáját, a mozgását, az alkatát igen, s
ha kiviszik a helyszínre és eljátszatják vele, amit a tanúk
láttak, biztosan felismerik.
És ha valaki, hát ő eléggé egyértelműen gyanúsítható.
Bizonyára ott van Anna holmija között a februárban írt
meghívó levele, a részletes térképpel. Rozáliával sem egészen
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úgy történt minden, ahogyan Annának elmesélte. És amilyen
hülye, fecsegő tyúk, biztosan elmondta a liba Évának, hogy
még a kezét is megkérte, csak látogassa meg Gyöngyösön.
Erre pedig ráharapnak a rendőrök.
Laci még aludt, mert az éjszaka bulizott. Kérte a fiú
édesanyját, ha a barátja felébred, menjen át hozzájuk, mert
beszélgetni szeretne vele.
Lázár hazaballagott, és azon gondolkodott, hogyan tudná
eltüntetni azt a nyavalyás tőrt a törölközőkkel együtt. De
aztán bíztatta magát, nem kell remajozni, remélhetőleg Anna
meghalt, vagy meg fog halni, és akkor nem lesz könnyű dolga
a jardnak. Fölösleges előre fantáziálnia. Egy biztos, a riszáló
Annácska megbűnhődött. Egyáltalán nem sajnálta, csak azt
kapta, amit megérdemelt. Egy jó keféléssel megválthatta volna
az életét, de nem, ő csak a vőlegényével… Hát akkor most
baszhat a vőlegényével – csapott dühösen a levegőbe.
Félóra múlva Laci kereste. Mesélt a buliról, amely jól
sikerült, sajnálta, hogy Jóska elmaradt. Félegykor felmentek az
unokabátyjához, Ráczkövi Józsefhez beszélgetni.
A mindennapi élet során az ilyen időpontokat Lázár sosem
jegyezte meg. Most viszont minden mozzanatot igyekezett a
fejébe vésni, hogy adott esetben elmondhassa a rendőrségen.
Labanczné várta a lányát. Csodálkozott, amikor még tíz
órakor sem kereste, hiszen reggel hatra jött be, és azt ígérte,
amint az osztályon elintézte a teendőit, meglátogatja.
Tizenegy órakor az osztályos orvos meghallgatta a szívét,
és injekciót adott be neki. Azt nem mondta, hogy nyugtatóinjekciót. Majd arról kezdett beszélni, hogy Anna egyelőre
nem tud jönni, ugyanis problémái támadtak. Igen, elég súlyos
problémák, az a helyzet, hogy az éjszaka megtámadták, és
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olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt.
Anna édesanyja mellé az orvos egész napra nővért ültetett.
Szemle a proszektúrán

A szemlebizottság a hatósági tanúkkal fél egykor indult át
a kórház proszektúrájára. Az ismeretlen tettes által elkövetett
bűncselekmény áldozata őrizetlenül feküdt a boncasztalon. A
nyomozók tapasztalták, hogy időközben valakik a tetemet
„rendbe hozták", megfürdették, de ezt a jegyzőkönyv
tanúsága szerint nem tették szóvá. Azt is figyelmen kívül
hagyták, hogy az áldozat személyes tárgyait: gyűrűjét és
óráját, amelyek tárgyi bizonyítékok voltak, testéről
eltávolították.
A jelenlévő orvos szakértő a holttestet megvizsgálta és azon az
alábbiakban felsorolt külsérelmi nyomokat találta:
Közepesen fejlett és táplált, fiatal nő holttestén a hullamerevség
kialakult. A holttest bal vállán, a nyakon, az arcon elkenődött
vérszennyeződés. A holttest kihűlt állapotú.
Külsérelmi nyomok:
1. A bal homlokon a középvonaltól 3 cm-re, a szemöldöktől 4.5
cm-re haránt irányú, 17 mm. hosszú, felső szélén lehegyezett, alsó
szélén alávájolt, belső sebzug hegyesre, külső sebzugtól kb. 45 fokban
balra lefelé 35 mm. hosszú, befelé felhajthatóan lebenyezett, kissé
élesebb, térképezett szélű, kívülről erősen lehegyezett, belül alávájolt,
egy cm. szélességben lebenyszerűen fölhajtható folytonosság,
megszakítottság. A kezdeti haránt irányú szakasz alapján a
koponyacsont látható, amelyen kb. 15-17 mm. hosszú, éles
folytonosság-megszakítottság, az alsó csontszél kitöredezett.
2. A bal külső szemzugtól, az arcdudoron keresztül, az állszöglet
irányában 1-2 cm. hosszú, 3-4 mm. széles felületes karcolások és
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hámfosztások. A bal külső szemzugtól 13 mm-re lencsényi, részben
felületes folytonosság-megszakítottság.
3. A bal alsó szemhéjon, a külső szemzugtól befelé 11 mm-re, a
szemhéj széle alatt 4 mm-re, kb. 60 fokban balra és lefelé haladó 27
mm. éles szélű folytonosság-megszakítottság. A felső sebzug hegyes,
alsó lekerekített, külső erősen hegyes, belső erősen alávájolt. A bal
alsó és felső szemhéjfedél duzzadt, kékes-szederjes.
4. Az orrgyök jobb oldalán ferde irányú, 12 mm. hosszú, felületes
bőrfolytonossági megszakítottság.
5. A jobb homlokrészen, a kb. vonaltól 1 cm-re, a szemöldök fölött
2 cm-re fölfelé, jobbra halad 5 cm. hosszú, kissé csipkézett szélű
metszett sérülés. Hasonló felületes, lebenyes sérülés van a jobb külső
szemzug alatt 2.5 cm. hosszúságban,
6. A nyakon, az Ádám-csutka alatt 2 cm-re haránt irányú, 6 cm.
hosszú bőrfolytonosság-megszakítottság, melyen keresztül habos,
véres váladék távozik /műtéti beavatkozás/.
7. A bal váll felső részén, a vállcsúcs mögött befelé 7 cm-el
kezdődik haránt irányban, kifelé halad 27 mm. hosszú, babérlevél
alakú, 10-12 mm-re tátongó éles szélű folytonosság-megszakítottság.
A belső sebzug lekerekített, a felső egyszeresen csipkézett, elülső
sebzug lehegyezett, hátsó alávájolt.
8. A bal mellkas félen tovafutó varrattal egyesített, 22 cm.
hosszú, műtéti varrat.
9. Bal könyökhajlatban csomós varratokkal egyesített orvosi
beavatkozás nyoma.
10. A bal külső könyökbütykön és a jobb oldalon is kölesnyi,
lencsényi felületes hámhorzsolások.
11. Mindkét alkar feszítő felszínén az első és kb. harmadban, a
jobb alkaron, annak singcsonti felszínén, a jobb csukló feszítő
felszínén lencsényi, mandulányi elmosódott, szürkés-kékes
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bőrelszíneződések.
12. A bal kézháton, szabálytalan elhelyezkedésben és alakban,
részben vonalas 8-10 mm-i hosszúságig beszáradt karcolások és
felületes folytonosság-megszakítottságok, kölesnyi, rizsnyi barnásan
beszáradt hámfosztások.
13. Néhány gombostűfejnyi hámfosztás van a jobb kéz háti
felszínén is.
14. A bal kézháton néhány tűszúrásnyi, szürkés-fehéres színű
idegen szennyeződés is látható, a már leírt hámfosztásoknak
megfelelően.
15. A jobb elülső hónaljredőtől, a jobb mellbimbó felett, tenyérnyi
területen lencsényi, ép hámmal fedett, szürkés-szederjes bőrvérzések
és egészen felületes hámhorzsolások.
16. A kulcscsont középvonalán, a második bordától lefelé 25 mm
hosszú, vonalban elhelyezkedő, lefelé kiszélesedő 1-2.5 mm. vonalas,
beszáradt hámkarcolás.
17. A bal kéz III. ujjának körme letörött, a körömágy nedvező, a
IV. ujj körmének külső oldalán berepedés.
18. A jobb comb középső harmadának elülső-oldalsó felszínén
mandulányi, szilványi, ép hámmal fedett bőr elszíneződés.
A holttesten egyéb külsérelmi nyom nem található.
A holttestet bírósági-orvosszakértői boncolás céljából a fenti
proszektúra helyiségében hagytuk.
A helyszínről, valamint a holttestről, ill. az azon található
elváltozásokról a jelenlévő bűnügyi technikus fényképfelvételeket
készített, melyet később a nyomozati iratokhoz csatolunk. Ugyancsak
készült helyszínrajz is.
A proszektúrán a holttest mellett található volt egy db.
rózsaszínű, un. Krisztina pizsama felsőrész, amely vérrel volt erősen
szennyezett. A pizsamakabát bal ujj részén, a varrástól 3 cm-re,
426

lefelé, 4 cm hosszú, ferdeirányú, éles szélű folytonosság-megszakítás,
ill, hasonló található e sérüléstől 5 cm-re 2 cm hosszú, szintén ferde
irányban.
A pizsamakabát négy gombos, amelyről alulról a második gomb
hiányzott. Ugyancsak a holttest mellett található volt egy vérrel
szennyezett, fehér színű, csipkeszegélyű selyem női alsónadrág. Ezen
sérülés nem látható.
A bizottság a szemle során egyéb elváltozásokat nem észlelt. A
szemlét 1970 év. április hó 19. napján 13 óra 30 perckor befejezte.
A jegyzőkönyvet a szemlebizottság tagjai és a hatósági
tanúk aláírták.
A bizottság ezután felment az osztályra, és Anna ottani
holmiját nézte át. Találtak egy megkezdett levelet Drága
Marikám! Én csak várom, várom a leveled. Tudom, hogy nekem
kellett volna már írnom, de olyan sok minden miatt idegeskedem.
Nagyon boldog vagyok Ferivel, de erről majd később, csak annyit
jegyzek meg, hogy lényegileg a mennyasszonya vagyok. Mit szólsz
hozzá? Ha tudnád, hogy imádom! Képzeld, havi háromszáz forinttal
megemelték a fizetésemet, 1650 forint lett, de ehhez jön még a pótlék,
a helyettesítés, a borravaló. Szóval ha nem is tartom majd el a férjem,
nem kell… Anna könyvében a megkezdett levél mellett ott volt
címzés nélkül a kölcsön kért boríték is.
A rendőrség a levelet és a borítékot lefoglalta.
És ez a pongyola?

Délelőtt 11 órakor rendőrségi kocsi ment Kern Ferencért és
bevitték kihallgatásra a megyei rendőr-főkapitányságra. Ott
tudta meg, hogy az a lány, aki villódzás, titokzatos remény és
gyönyörű hétköznap volt az életében – nincs többé.
Lázár délután háromig beszélgetett Szerényi Lászlóval és
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unokabátyjával. Ekkor hazament a barátjával, aki náluk
ebédelt. Ezt követően kisétáltak a futballpályára, ott
találkoztak Szerényi öccsével.
A mérkőzés végén Lázár megkereste Berentés Lajos
tartalékkapust, jelezve, hogy a megbeszéltek szerint velük tart.
A nyomozók a nővérszálláson ütötték fel a
főhadiszállásukat. Sorra kihallgatták azokat a nővéreket, akik
az ügyben tudtak valamit mondani. Dr. Megadjáné már a
délelőtt folyamán értesült, hogy mi történt az éjszaka a
mellettük lévő épületben. A menekülő fiatalembert
összefüggésbe hozta a bűnténnyel. Kora délután átment a
nővérszállásra és az ott lévő nyomozóknak elmondta, mit
látott.
Ocsenás József rendőr főhadnagy és egyik társa
megtekintették, milyen útvonalon futott hajnalban az asszony
által látott férfi. Megadjáné megmutatta, hol bukkant fel az
illető, merre és hogyan szaladt, hol tűnt el a szeme elől, az
épület mögé jutva. Személyleírást is adott róla, akárcsak az
utcán sétálgató férfiról. A nyomozók odamentek a
szalonnasütésnél
ülőalkalmatosságnak
használt
betonkockához is.
A szalonnasütő-helyet Rafaeljánné Száraz Dalmáék
alakították ki. Sőt, a teraszuk előtt egy kis vermet is
készítettek, télen ott tárolták a zöldséget. Az asszony együtt
lakott az édesanyjával és a nagymamájával, aki néhány napja
ürítette ki a vermet, és zsákdarabokkal együtt kivette onnan
azt a régi pongyolát is, amit a fagy ellen még az ősszel rakott a
zöldségre. A nyirkos, kidobott pongyolát a betonkockára
terítette száradni.
Rafaeljánné az ablakukból látta, hogy dr. Megadjáné két
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férfinek magyaráz valamit. Az egyik férfi felemelte, s anélkül,
hogy széthajtotta volna, visszadobta a betonkockára a
pongyolát.
Miután eltávoztak, a kíváncsi természetű asszony kiment,
hogy megnézze, mit vizsgálgattak az ócska rongyon. Semmi
érdekeset nem látott rajta. A szomszédból hazatartva hozzá
lépett az édesanyja, Száraz Ernőné, aki a gombóccá gyűrt
pongyolát felvette, és a lakásba vitte. Ott szétterítve látta,
hogy hiányzik belőle egy darab, egyes részein pedig mintha
vérfoltos lenne. – Ebből még ki lehetett volna szabni egy
kötényt. Látom, valami alávaló letépett róla három gombot –
állapította meg rosszallóan.
De kettő még volt rajta. Ollóval levágta és elrakta.
Rafaeljánné a vérfoltok láttán arra gondolt, hogy valami
összefüggés lehet a nővér-gyilkosság és a pongyola között.
Átment a szállásra, és elmondta véleményét Ocsenás József
főhadnagynak, aki köszönte a segítséget, de éppen elég dolga
akadt, nem tudott mindenféle teóriával foglalkozni.
Megnyugtatta az asszonyt, hogy majd gondolkodik a
bejelentésén. Ekkor lépett hozzá az egyik nyomozó, hogy a
konyhában talált egy véres rongyot, és kérdezi, hogy a
főhadnagy elvtárs látta-e már. A padlóra leterített kelmedarab
ugyanolyan mintázatú és színű volt, mint az udvaron
megtekintett rongycsomó.
Elkérte Rafaeljánnétól a pongyolát. Visszatérve kiterítette,
a teakonyhában talált darabot mellé igazította és az pontosan
odaillett. Rejtély volt, hogyan került az épületbe a ruha
kiszakadt része és mitől lett véres. Kezdett a dolog fontossá
válni.
A még ott tartózkodó Lombárszkiné emlékezett rá, hogy az
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Annuska a kezében tartott valamit, amikor az előtérben
összeesett.
Rafaeljánné jelezte, hogy az édesanyja az imént levágott a
pongyoláról két gombot. A nyomozó ismét átment és átvette.
Az úttesten talált gombok a levágottakkal pontosan
megegyeztek, tehát egyértelművé vált, hogy cselekménye
közben a gyilkoson lehetett a ruha.
Nyugtalanító rejtély volt ez. Vajon nő a gyilkos? Esetleg
egy féltékeny orvosnő? Vagy valaki vetélytárs? A
menekülőről adott leírás alapján ez az elképzelés, úgy érezték
a nyomozók, kizárható.
Lázár nem a mérkőzés végén, hanem a szünetében mondta
Berentésnek, hogy hazaszalad a cuccáért és időben a busznál
lesz. (Bár a kétperces csomagolást elintézhette volna a késői
ebéd elfogyasztása után, a futballpályára indulás előtt is.)
Nem várta meg a meccs végét, tíz perccel előbb lelépett. Volt
tiszta inge, hiszen az édesanyja rendbe szedte a hazavitt
szennyest, mégis kölcsönkérte édesapja világosbarna
agyonhasznált ingét, amely egész nap rajta volt.
Elköszönt, de még beugrott a fáskamrába.
A gyilkos visszatér

Az indulásig bőven volt idő, hiszen a csapatnak még
zuhanyoznia és átöltöznie kellett, ami annyi embert, valamint
a rudabányai létesítmény öltözőjét figyelembe véve,
hosszadalmas volt. Emiatt a busz nem hat órakor, hanem fél
hétkor indult Miskolcra. A színház melletti utcában fél
nyolckor parkolt le. A játékosok és kísérőik, mintegy húszan, a
Béke étterembe vonultak vacsorázni. A fiúknak remek volt a
hangulatuk, mert nyertek, Lázár mégsem maradt velük,
inkább egyedül csatangolt az utcán.
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Közben testvéri szeretettel felhívta az öccsét. Elmondta,
otthon volt, a szülei csókoltatják. Aztán érdeklődött, mi újság
Miskolcon. Remélte, az öccse tud valamit, hiszen Annát
ismerték az egyetemen és esetleg már jártak ott a rendőrök.
Az öcs nem tudott semmit. – Találkoztam egy volt
évfolyamtársammal és mesélte, hogy a megyei kórház
nővérszállásán valami ápolónőt megerőszakoltak vagy
összevertek… Hát igen, Miskolcon mindig történik valami,
nem úgy, mint Gyöngyösön, ahol elpusztulok az unalomtól –
mondta Lázár. Az öcs ilyesmiről nem hallott. Lázár ezt rossz
jelnek tekintette. Lehet, hogy Anna él? Meggyilkolásának híre,
legalábbis így vélekedett, futótűzként terjedne a városban
Idegesen elindult a főutcán, hátha ismerősbe botlik. A
találkahelynek számító rendőrlámpánál összefutott volt
évfolyamtársával,
Szilárdi
Lászlóval.
Két
percet
beszélgetettek, Lázár panaszkodott az unalmas Gyöngyösre. –
Bezzeg itt Miskolcon zajlik az élet. Nem hallottál valami
érdekes históriáról? – Szilárdi nem szolgált semmilyen, Lázárt
érdeklő információval.
Visszafordult, nehogy lemaradjon a buszról. Közben
találkozott két másik volt évfolyamtársával, Bélával, majd
Sanyival. Velük is beszélgetett. Nekik is panaszkodott
Gyöngyösre, és érdeklődött valami izgis miskolci hír után. Ők
sem tudtak ilyet.
Visszasietett a Béke étterembe. A csapat tagjainak még csak
akkor tálalták az ételt. Megkérte gyöngyösi ismerősét, Dobi
Gyulát, rendeljen neki egy jaffát fél ginnel, amíg cigarettát
vásárol. Vehetett volna a séta idején vagy ott a helyszínen.
Mást akart intézni. Attól, hogy semmilyen, illetve az általa
várt hír nem terjedt a városban, fölöttébb nyugtalan lett.
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Felhívta a kórház központi számát. Elváltoztatott hangon
Labancz Annát kereste. A telefonközpontos, a rendőrség
utasítása szerint, megkérdezte, ki keresi. Lázár azt válaszolta,
hogy egy sportoló ismerőse. – Hívja holnap, most nincs
szolgálatban – mondta a nő.
Ezek szerint Anna él. Iparkodott vissza az étterembe, mert
elmúlt fél kilenc. A csapat és Dobi Gyula már nem volt ott.
Lázárt kiverte a veríték. Ha elmennek, és a táska gazdáját
keresve kinyitják, vége van. Eszében sem volt a megrendelt
italt elfogyasztani, rohant a buszhoz. Éppen szállt be a csapat.
Háromnegyed kilenckor indultak, és negyedtizenegykor
érkeztek Gyöngyösre.
Lázár az albérletében kipakolta a tiszta holmit és a
becsomagolt élelmet. Közben észrevette, hogy a papír véres
lett. Megvizsgálta a kezét. Ismét vérzett a jobb középső ujja.
A mosdónál megtisztította a tőrkést, és a lakáson kívül
elrejtette. A véres törölközőket, valamint azokat, amelyekbe
otthon az éjszaka mosdás után törölközött, kimosta, majd
szappanos vízbe áztatta. Amikor levetkőzött, észrevette, hogy
az inge bal mandzsettáján véres szennyeződés látható. Az
áztató vízbe dobta a zsebkendőjével és az esetleg szintén
összevérződött zoknijával együtt.
Meghallgatta az éjféli híreket, hátha mondanak valamit.
Nem mondtak semmit. Lefeküdt. Kizártnak tartotta, hogy
Anna túlélte a sérüléseit, hiszen tisztán látta, amikor tőrkése
markolatig beleszaladt. Emlékezett rá, hogy Anna bal válla
fölött sújtott le. A penge megakadhatott valami csontban, úgy
kellett kirántani. Egy ilyen szúrás súlyos belső vérzést okoz.
Elvileg tehát halott.
Persze sokan látták. A menekülését legalább ketten. És
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esetleg még más is – az a sétálgató pasi, akit viszont
meneküléskor ő nem látott. Remélte, nem bukik le. De ha el is
kapják, majd védekezik, hiszen a bunkó rendőrségnek be kell
bizonyítania, hogy akkor ő ott járt, és az nem lesz könnyű.
Arra gondolt, az elkövetkező napok nehezek lesznek.
Anna azt állította, hogy naplót vezet, de ezt nem hitte el,
ahhoz túlságosan felületesnek ítélte. A február 23-án írott
levelét a lány elképzelhetően nem dobta ki, azon rajta van a
gyöngyösi címe. De ami sokkal rosszabb: a tartalma
messzemenő következtetésekre sarkallhatja a nyomozókat,
egészen pontosan arra, hogy Anna neki nem volt közömbös.
Ha magához hívta és kérte, hogy aludjon nála, nehéz lesz
elhitetnie, hogy nem akart tőle semmit, csak beszélgetni és
elkeseregni Szepesi Rozália miatti búbánatát.
Ha viszont Anna él, hisz közel van a kórház, és gyors
segítséget kaphatott, akkor elveszett. Nagyot fohászkodott,
remélve, hogy mégis – halott. És ekkor belevágott egy
gondolat, ami eddig elkerülte. Rögtön ki is verte a veríték. A
kettes szoba ablaka! Mielőtt becsapta a lány, láthatta az arcát.
Hogy eddig erről megfeledkezett! Ha valaki, ő aztán tuti
személyleírást adhat.
Lázár felugrott, ököllel püfölte az ostoba homlokát, amiért
ez az Endlösung állatság eszébe jutott. Lebukik, vége van,
legjobb lenne, ha felkötné magát. Próbálta a helyszín és a
„lebonyolítás” minden kis részletét visszaidézni. A 2-es szoba
takaró függönye be volt húzva. Emlékszik, hogy az ablak
becsapódásának pillanatában szeme oda villant, és csak a
függöny anyagát látta, arcot nem. Talán megijedt a lány, ki
sem nézett, úgy lökte be az ablakot. Nagyot sóhajtott, remélve,
hogy így van. Ha nem így lenne, a rendőrség már a bejárat
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előtt várta volna. – Nyugi, nyugi, semmi pánik, mert akkor
elveszel – bíztatta magát. De olyan ideges volt, hogy egész
testében reszketett.
A nyomozók este tízkor ültek össze a megyei rendőrfőkapitányságon. Halálosan fáradtak, de elégedettek voltak.
Több száz oldalnyi jegyzőkönyv készült. Jó néhány nővért
kihallgattak, fontos információkhoz jutottak. Anna több
korábbi partnerét kifaggatták, sok érdekeset megtudtak.
Alakult, formálódott a lány és környezete képe.
Segített ebben Anna neveket, címeket, bejegyzéseket,
időpontokat tartalmazó naplója, a lefoglalt levelek, és a
kapcsolataiból sok részletet feltáró tanúvallomások.
Különösen az Ignátz Éva által elmondottak.
A bűnügyi osztály vezetője úgy látta, nagy munkát
végeztek, és lehetetlen, hogy a tettes átjusson a rostán, hiszen
az elkövető csak olyan valaki lehet, akit a lány ismert,
korábban kapcsolatuk volt, ami megromlott és most a
csalódott szerelmes bosszúból gyilkolt. Egyértelműnek
látszott, hogy ezt a szép lányt egy megszállottan féltékeny
egykori szerető végezte ki. Hogy a szobában vagy az ablakban
történt-e az esemény, ez még tisztázásra várt.
Biztosak voltak benne, hogy a másnapi boncolás
eredménye tovább segíti a munkájukat.
Boncolási jegyzőkönyv

Lázár jól aludt. Reggel úgy látta, Anna biztosan meghalt,
irgalmatlan döféseit nem élhette túl. Az a hülye picsa pedig
nem mert kinézni az ablakon. Vagy ha mégis, nem láthatta
tisztán az árnyékolt arcát, mert szemébe világított a kinti
villany, és ő olyan hevesen csapkodott a hülye pongyolában,
hogy talán abban a pillanatban, amikor mégis kitekintett, saját
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lendülő karja takarta az arcát. Csak nem megijedni, csak nem
feladni, mert nem akármiről van most szó – bíztatta magát.
A szoba középén eljátszotta, hogyan is zajlott a jelenet.
Végiggondolva a dolgokat, úgy látta, nem kell pánikolnia, s
végül elégedett lehet magával. Remekül végrehajtotta a
kitűzött feladatot. Semmilyen nyomot nem hagyott. A gyilkos
eszközt sosem fogják megtalálni, ha egyáltalán keresni
próbálják. A gyilkosság helyszíne olyan extrém, hogy nehéz rá
bármilyen épeszű magyarázatot adni. Ha kihallgatják az
unintelligens rendőrök, igyekszik majd nyugodt lenni, és jó
szöveget lökni. Azt ugyanúgy végiggondolta, miként a
sikeresen lebonyolított likvidálást. Igen, ezt így kell csinálni.
Endlösung! – csapott a levegőbe elégedetten.
Úgy vélte, néhány napig biztosan nem keresik. Van ott elég
olyan férfi, akit gyanúsítani lehet. Anna mindig mesélt az
orvosokról. Tuti, hogy néhányan megkapták és most ég a
talpuk alatt a talaj. Először azokat fogják nyaggatni. Közel
vannak, gyorsan elérhetők. És Anna biztosan meghalt.
Meghalt, mert ő úgy döntött, hogy haljon meg.
Lázár agyán az villant át, hogy lám-lám, nem is olyan nagy
dolog egy embert megölni, csak gyűlölet kell hozzá. És ő
gyűlölte a ringyót, mert amikor szépen megkérte erre, nem
tette szét a lábát. Nem lett volna neki egyszerűbb? Ő akarta,
hogy így legyen. Teljesült az akarata!
Újra megnyugtatta magát: ha Anna élne, már keresték
volna. Ha a halála előtt beszélt volna, már itt lennének. Vagyis
Anna halott, hálistennek. Béke poraira. Sem most, sem később,
sem soha nem lesz lelkifurdalása, mert nincs is rá oka. Nem ő
tette tönkre Annát, hanem Anna őt. Éljen Garibaldi! Éljen a
Republika!
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Annát délelőtt tízkor boncolták. A hullamester időben
kikészítette az asztalra. Mellé rakta azokat az eszközöket,
amelyek a munkához szükségesek. Új, tiszta köpenyt vett fel,
hiszen nem mindennapos esemény egy ilyen típusú boncolás
a megyei kórház proszektúráján.
A boncoláson jelen volt a proszektúra főorvosa, dr. Csathó
Dénes, a baleseti sebészet főorvosa, dr. Nagy Dénes és dr.
Sótonyi Gábor igazságügyi orvos-szakértők, valamint
Salamon Istvánné jegyzőkönyvvezető.
Anna szégyenkezés nélkül feküdt a hideg asztalon.
Utoljára olyan egészként, amilyenné az anyja megszülte.
A boncolás mindenre kiterjedt. A két szakértő tizenegy
oldalon keresztül diktálta a sérülésekkel és az egyes
szervekkel kapcsolatos észrevételeket. Majd következett a:
Vélemény
Labancz Anna 24 évesnek mondott és megfelelő korúnak
megítélhető nő halálát erőszakos behatás, a bal tüdő szúrt sérülése
következtébeni heveny vérzéses és sérüléses shock idézte elő.
A rendelkezésre álló előzményi adatok szerint 1970. ápr. 19-én
03.30 h. körüli időben Labancz Anna 24 éves ápolónőt – a Miskolc
Szentpéteri kapuban lévő Nővérszálláson a fsz. 3. sz. szobában
ismeretlen tettes, miután az ablakot betörte, a szobában a sértettet
többször megszúrta, majd a helyszínről elmenekült. Sértett
sérüléseibe a baleseti sebészeti osztályon 04.40-kor meghalt.
A Miskolc II. Szentpéteri kapui Kórház Baleseti sebészeti
osztályának kórtörténete szerint elhaltat 1970. április 19-én 4 h-kor
vették fel az osztályra. Vérnyomása nem volt mérhető, érverése
140/perc, a bőr és nyálkahártyák vértelenek, a szájból, orrból habos
vér ürül, a gyűjtőerek összeesettek. A pupillák tágabbak. A bal
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szemöldök felett kb. 6 cm hosszú, egyenetlen lefutású, egyenes szélű,
csontig hatoló seb. A csonton eszköznyom látható. A jobb szemöldök
felett kb. 5 cm hosszú, 3 mm mély, lefelé lebenyezett, metszett seb. A
jobb alsó szemhéjon 3 cm mély, egyenes szélű, lebenyes, felületes,
metszett seb. A bal külső szemzug alatt egyenes szélű szúrt seb (kb.
2 cm-es), melynek szurcsatornája a kemény- és lágyszájpad határán
is áthatol. A lágyszájpadon és keményszájpadon a szurcsatornától
kiindulva kb. 5-6 cm hosszú, ferde lefutású, erősen vérző
nyálkahártya sérülés. A jobb szemzug külső szélén több ujjbegynyi
nagyságú felületes hám horzsolás. A bal vállcsúcs és lapocka között
kb. 3 cm hosszú, egyenes szélű szúrt seb, amely a szív irányába hatol
és erősen vérzik. A bal kézháton felületes horzsolások.
Shocktalanítást vezetnek be, ennek ellenére az állapot fokozatosan
súlyosbodik, fulladás lép fel, amit a keringés és a légzés leállása követ
04.40 perckor. Légcsőmetszés és gépi lélegeztetés mellett testen kívüli
szívmasszázst végeznek, azonban ennek eredménye nem kielégítő,
ezért mellkasfeltárást csinálnak. Ennek alkalmával lap szerint
kitapadt tüdőt találnak, és a bal felső lebenyben ökölnyi bevérzést.
Közvetlen szívmasszázs és elektromos kezelés ellenére a
szívműködést megindítani nem sikerült. A további élesztést
eredménytelennek tartják, ezért az élesztési eljárást a klinikai halál
beállta után 40 perccel, 5.30 h-kor befejezik, a mellkas bőrét tovafutó
varratokkal zárják.
A boncolásnál leírt külső sérüléseket, azok között művi
légcsőmetszés és baloldali mellkasfeltárás utáni állapotot, régebbi
féregnyúlvány eltávolítása utáni állapotot, a jobb alszár külső
felszínén régi, másodlagosan gyógyult heget, a baloldali arcfél, felső
állcsont, kemény-lágyszájpad szúrt sérülését, a bal tüdő szúrt
sérülését, hörgőágak, tüdőverőér és tüdővisszérágak megnyitásával,
nagy mennyiségű levegőbuborékot a lágyagyburki vérerekben és az
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agyalapi verőerekben, nagy mennyiségű véres-habos nyálkát és
folyékony, habos vért a szájüregben, garatban és a légutakban,
valamint az ékcsonti öblökben, a baloldali arcüregben és a rostsejtekben, vérbelégzéses foltokat a tüdők állományában, a baloldali II.
borda áthatoló szúrt sérülését, kis mennyiségű folyékony vért és
hullai véralvadékot a szív üregeiben, véres nyálkát a gyomorban,
folyékony vért a bal mellüregben, véres savót a jobb mellüregben, a
baloldali mellhártyalemezek kiterjedt, szalagos összetapadását, a bal
tüdő felső lebenyének művileg mellhártyafosztott voltát, a szív
kamráinak tágulatát, mérsékeltfokú széli tüdőpuffadást, nagyfokú
tüdővizenyőt, az összes belső szervek kifejezett vérszegénységi
állapotát, ondóváladéknak megfelelő tartalmat a hüvelyboltozatban
és a méh nyakcsatornájában, a méhtest nyálkahártyájának
megvastagodását, heveny agyvizenyőt, agyduzzadást stb. stb.
találtunk.
A tüdő sérülése szúrási behatás eredménye volt. A szúrcsatorna
bemeneti nyílása a bal vállon, innen egy szúrcsatorna indul ki
felülről lefelé, balról jobb felé és enyhén hátulról előre felé
irányulóan, a baloldali II. borda csontos részén keresztül halad a
mellkasfalon, behatolt a bal tüdő felső lebenyébe és abban a
tüdőkaput is megközelítően haladva sértette a hörgő, valamint verőés visszér-ágakat.
A baloldali arcfélen a szurcsatorna felülről lefelé, balról jobb felé
és kissé elölről hátrafelé haladt, keresztül ment a baloldali felső
állcsont testén és annak szemgödri nyúlványán, a baloldali
arcüregen, a kemény- és lágy szájpad baloldalán, felületesen karcolta
a nyelv hátsó részének jobboldalát, a háti felszínen és közvetlenül a
jobboldali szájpadi mandula mellett a garatban végződött. Ez a
sérülés is életveszélyes, halálos kimenetel előidézésére is alkalmas
sérülés volt.
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Fenti sérülések közül az 1. sz. külsérelmi pontban rögzítettnek az
a része, amelyik a csontsérülést is előidézte, tekintettel arra, hogy a
csontsérülés annak belső kérgi lemezére is ráterjedt, életveszélyes
sérülésnek ítélhető meg.
A hüvelyboltozatban és a méh nyakcsatornájában talált váladék
alapján lehetséges, hogy elhalt halála elszenvedése előtt nem sokkal
közösülés után volt.
A boncolási leletek alapján megállapítható, hogy Labancz Anna
24 éves nő halálát a bal tüdőnek, a hörgágak verő- és visszérágak
megnyitásával járó szúrt sérülés idézte elő, heveny sérüléses és
vérzéses shock következtében. Ez a sérülés feltétlenül halálos sérülés
volt, elhalt az alkalmazott szükséges, célszerű, szakszerű orvosi
kezelés ellenére sem volt megmenthető az életnek.
Anna szerveiből, a szervekben talált váladékokból az
igazságügyi orvos-szakértők mintákat tetettek félre, hogy
azokat
a
budapesti
bűnügyi
laboratóriumban
megvizsgáltassák.
A boncmester felmarkolta és Anna koponyájába, has- és
mellkasüregébe visszapakolta szétdarabolt szerveit, majd
összeöltögette a testét, hogy egészben a koporsóba tehessék,
és örök nyugalomra helyezzék.
Ha Lázár olvasta volna a boncolási jegyzőkönyvet,
bizonyára elégedetten állapítja meg, hogy nem hiába várt
hajnalig, sikerült egyetlen perc alatt három olyan sérülést
okoznia, amely Anna halálát, és ezzel bosszúja beteljesedését
eredményezte.
Véres szennyes a lavórban

Lázárnak 20-án reggel, az önmegnyugtató „visszajátszás”
után már sietnie kellett a munkába. Úgy gondolta, ráér este
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kicsavarni és kiteregetni a beáztatott cuccot.
Dél körül a Gyöngyösi Városi és Járási Rendőrkapitányság
Bűnügyi Alosztályának vezetője az alábbi hivatalos
megkeresést kapta:
F. hó 19-én körözését rendeltem el Labancz Anna sérelmére
elkövetett emberölés bűntette miatt ismeretlen tettes ellen.
Megállapítást nyert, hogy Labancz Anna – többek között –
kapcsolatot tartott fenn LÁZÁR JÓSZEF PÁL (Rudabánya, 1946.
június 29. a: Nagy Irma, gépészmérnök, Mátravidéki Hőerőműnél)
Rudabánya Petőfi u. 14. sz. alatti állandó és Gyöngyös Halastó u. 2.
sz. alatti ideiglenes lakossal.
Kérem sürgősen és soron kívül részletesen ellenőrizni, hogy
Lázár József hol tartózkodott 1970. április 18-án és 19-én. Az
elszámoltatás során kérem tisztázni, hogy nevezett Labancz Annával
milyen kapcsolatban állt, mikor és hol találkoztak utoljára és ez
alkalommal milyen körülmények között váltak el, továbbá mit tud a
sértett kapcsolatairól és személyi körülményeiről.
Kérem közölni nevezett személyleírását, és amennyiben rajta
sérülés van, azok keletkezésének feltehető időpontját és
elhelyezkedését.
Az ellenőrzést, tekintettel a bűntett súlyosságára, bűnügyi
nyomozó végezze és annak eredményéről kérem a fenti számra
hivatkozással osztályomat sürgősen értesíteni.
Miskolc, 1970. április 20-án
Almássy Rezső r. alezr. osztályvezető h.
Lázár az ebédlőből jött, amikor a munkahelyén két
nyomozó kereste. Megkérték, hogy fáradjon velük a lakására.
– Milyen ügyben keresnek az elvtársak? – kérdezte
magabiztosan, de megremegve a félelemtől. – Időben
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megtudja – mondta a nyomozó. – Van házkutatási parancsuk?
– Minden, amire szükség van – világosították fel.
Lázár beült a kocsiba és biztos volt benne, hogy Anna él.
Ha nem élne, nem volnának itt máris a hekusok.
Legszívesebben a falba verte volna a fejét, hogy reggel nem
csavarta ki a beáztatott ruhákat és nem öntötte ki a mocskos
vizet. Sejtette, ha a lakására viszik és meglátják a vízbe dobott
véres holmit, nem sok jóra számíthat. De elhatározta, nem
adja fel, harcolni fog a végsőkig. Éljen Garibaldi! Éljen a
Republika!
A lakáson a nyomozók éppen csak körbe akartak nézni, de
belebotlottak egy lavórba, amelyben különböző ruhadarabok
áztak, a víz színe zavaros piros volt. – Mitől véres a víz? –
kérdezte a nyomozó. – Menstruált a barátnőm és szeretkezés
közben alátettem egy törülközőt. – De ebben több törölköző és
más ruhadarab is van. – Gondoltam, ha már beáztatom a
törülközőt, az egyéb szennyeseim is mellé dobom. – És azok
mitől lettek véresek? – Már elnézést, de a nyomozó elvtársak
miért faggatnak? – Nem vagyunk az elvtársai. – De azt
megkérdezhetem, hogy mivel gyanúsítanak? – Ki mondta,
hogy gyanúsítjuk?
Lázárban terebélyesedett a félelem, hogy Anna él. –
Csavarja ki a beáztatott holmit, magunkkal visszük. És velünk
jön.
– Letartóztatnak? – Csak megkérjük, hogy jöjjön velünk. –
Ha megmondják, milyen ügyben kívánnak bevinni a
rendőrségre – próbált szívózni Lázár, de a hangja
elvékonyodott. – Van magának olyan levél, írás a birtokában,
amelyet Labancz Annától kapott? – Ez most miért érdekes? –
Ha van, adja át. – Egy ilyen levelem van, ezt odaadhatom –
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mondta Lázár, elővette a borítékot és átnyújtotta. A nyomozó
kivette a papírlapot, átfutotta, aztán zsebre rakta. – Más nincs?
– Ha gondolják, kutathatnak.
– Mindent a maga idejében – mondta a nyomozó, és intett
Lázárnak, csavarja ki a beáztatott cuccot.
Lázár a vizet ki akarta önteni. – Azt egyelőre hagyja! –
mondta a nyomozó. Beültették a kocsiba és bevitték a városi
rendőrkapitányságra. A véres holmik és Lázár zavart
viselkedése láttán a gyöngyösi nyomozók nem akarták
kérdezgetni, hiszen nem tudták pontosan, hogy milyen irányú
kérdéseket kellene feltenniük.
A helyzetet jelentették a bűnügyi alosztályvezetőnek, aki
felvette Miskolccal a kapcsolatot, és beszámolt Almássy
alezredesnek a fejleményekről. – Lehet, hogy ez a mi
emberünk – mondta felvillanyozottan a bűnügyi osztály
helyettes főnöke. – Tartsák ott, kocsit küldünk érte, áthozzuk
Miskolcra.
Rudabányán a szülőktől a két civil ruhás rendőr az iránt
érdeklődött, tudnak-e róla, hogy fiuk, Lázár József április 18ról 19-re virradó éjszakán hol tartózkodott. A szülők és a húg
egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy otthon. Pedig az apja
látta, amikor tíz után kitolta a motort az udvarról.
Érdeklődésükre, hogy mindez miért fontos, nem kaptak
választ.
Lázárnak volt alibije. De ez az alibi nem látszott
kikezdhetetlennek, hiszen a szülők aludtak, és csak azt
bizonyíthatták, hogy este látták lefeküdni a fiukat, reggel
pedig az ágyban aludni. Hogy elalvásuk és felébredésük
között mindvégig otthon tartózkodott-e, ezt kétségbe lehetett
vonni.
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Lázárt a Borsod Megyei Rendőr-főkapitányságra vitték.
Ekkor már az egész várost lázban tartotta a
nővérgyilkosság híre. A legvadabb elképzelések kaptak lábra.
Egyesek tudni vélték, hogy egy megcsalt orvos végzett
Annával. Mások azt terjesztették, hogy egy féltékeny orvosné
gyilkolta meg. Egyre kiszínezettebb lett a történet, és
mindinkább elrugaszkodott a valóságtól.
A megyei rendőr-főkapitányság a lefoglalt, láthatóan vérrel
szennyezett holmiról mielőbb szeretett volna pontos
információt kapni. A BM ORFK Bűnügyi Technikai Osztályt
kérték fel a Be. 66 § / 1. / bek. alapján: A nyomozás során
adatként merült fel Lázár József gyöngyösi lakos udvarlójának
személye, akinek lakásán több vérgyanús szennyeződésűnek látszó
ruhanemű volt lavórba beáztatva. Ezen ruhaneműket biztosítottuk.
Ezen ruhaneműek szakértői vizsgálata a további nyomozás érdekében
szükséges.
Már április 20-án Budapestre küldtek egy darab
világosbarna színű, hosszú ujjú férfiinget, egy darab
világosbarna alapon sötétbarna csíkos férfi zsebkendőt, egy
pár bordó színű bokafix zoknit, négy különböző méretű
törülközőt.
Anna véres holmiját, levágott körmeit, szövetmintáit,
szerveinek nedvét, a hüvelyben talált ondót az igazságügyi
orvosszakértők vitték magukkal vizsgálat céljából.
Lázár rendőrségi tanúvallomása

Lázár Józsefet Ocsenás rendőr főhadnagy, a cselekmény
felderítésével közvetlenül megbízott nyomozó, és Hernádi
János rendőr hadnagy hallgatta ki – tanúként. Lázár remegett
belül, de az előre kigondolt vallomást megpróbálta higgadtan
elmondani. Megkérdezte, rágyújthat-e. Engedélyt kapott. A
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harminckét éves Ocsenás József gyakorlott, jól kombináló
nyomozó volt, sok mindent látott már munkája során.
Észrevette, hogy a srác keze remeg, homloka nyirkos,
szaporázva veszi a levegőt. Úgy látta, nem dörzsölt fickó,
inkább beszari alak. Egyértelmű volt, bármit is lök, Anna
eddig kihallgatott fiúihoz képest gyanús a magatartása.
Akinek nincs félnivalója, nem így viselkedik. Annak a
kérdések hallatán nem villan szinte segítséget kérően a szeme
hol az egyik, hol a másik rendőrtisztre.
Az adatok felvétele után a kihallgatandó személyt
figyelmeztették a hamistanúzás következményeire, amit
megértett és arra a kérdésre, hogy mióta ismeri Labancz
Annát, illetve vele milyen kapcsolata volt, az alábbi vallomást
tette:
Feltett kérdésre elmondani kívánom, hogy Labancz Anna
miskolci lakos, ápolónővel 1966. őszén ismerkedtem meg a Miskolc
Győri kapuban lévő Úttörőházban. Ekkor valamelyik középiskolának
lehetett rendezvénye és az egyetem zenekara játszott.
Labancz Annával táncoltam, majd a klubest végeztével
elkísértem a villanyrendőrig, ahonnan ő is és én is egyedül távoztunk
lakásunkra. Annával ekkor együtt volt Éva nevű barátnője is.
Megismerkedésünket követően hetenként általában kétszer
találkoztunk előzetes megbeszélés alapján, általában úgy beszéltük
meg a következő randevút, hogy telefonon felhívtuk egymást, vagy
pedig az előző találkozásunk idején rögzítettük a következő találkozás
időpontját.
Találkozásaink általában a villanyrendőrnél történtek,
hétköznapokon moziba mentünk, vagy valamelyik presszóba ültünk
be, többnyire a belváros területén lévő presszókat látogattuk;
szombaton az egyetemre mentünk az un. „6-osba", vasárnaponként
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a Fehérteremben szórakoztunk. Anna szórakozó helyeken
megemlítette mindig, hogy a számlát közösen rendezzük, azonban
erre nem nagyon volt szükség, mivel legtöbb esetben volt pénzem.
Szórakozni általában kettesben jártunk, ha az egyetemre
mentünk, akkor velünk egy társaságban voltak barátaim,
szobatársaim. Anna elbeszélte mindennapi problémáit, családi
ügyeit, beszélt arról, hogy munkahelyén a kórházban fiatal orvosok
kikezdtek vele – név szerint nem említette őket –, azonban ezek egy
idő után abbahagyták a molesztálást, visszavonultak.
Ismeretségünk idején Annát több esetben hazakísértem a
nővérszállásig, ezen kísérések mindig éjfél előtt történtek, mivel
nekem 0.05 órakor indult az utolsó buszjáratom, amit el kellett
érnem.
Ezekben az esetekben mindig kint a főútvonalon, a nővérszállás
épületének sarkánál álltunk meg beszélgetni. Megvártuk, míg nekem
jött autóbuszom és akkor búcsúztunk el egymástól. Egész idő alatt
összesen 3 esetben voltam bent a nővérszálláson, mind a háromszor
Annát kerestem, kétszer az előcsarnokban voltam, míg egyszer a
társalgóban beszélgettünk.
Anna elmondta nekem, még ismeretségünk kezdetén, hogy az 1es szobában lakik, van egy fiatalasszony szobatársnője, nem értik
meg egymást, mindig otthon ül, úgy vettem észre, ill. olyan
benyomásom alakult ki, hogy egy kicsit talán irigyelte
szobatársnőjét, talán azért mivel annak férje volt, hisz meglepett,
mikor egy alkalommal arról beszélt nekem Anna, hogy
mindenképpen diplomás férjet fog szerezni magának. A házasság
témája több alkalommal szerepelt beszélgetésünkben, hisz elmondotta
Anna, hogy szülei molesztálják, mikor megy már férjhez, s állítólag a
falujában is lett volna neki egy kérője, aki azonban nem diplomás, és
ezt visszautasította. Erről a falubeli kérőről kb. 1967-68. évben
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beszélgethettünk egymással.
Mondhatom, hogy szorosabb kapcsolat – előzetes megbeszélések
utáni randevú, stb. – közöttünk kb. 2 hónapig volt.
1966-67 szilveszterén meghívást kaptunk egy ózdi barátomtól,
Harsányi Gábor Ózd, Vörösmarty u. 6. sz. alatti lakostól, hogy
ünnepeljük együtt az újesztendőt. Ekkor mindketten spicces
állapotba kerültünk és Harsányi Gábor feleségének édesanyjánál
aludtunk Annával egy ágyban. Ez úgy történt, hogy én
megkérdeztem Annát, hogy együtt alszunk-e, mire ő ebbe
beleegyezését adta. Ekkor felmerült bennem az a gondolat, hogy
közösülni fogunk, de hiába aludtunk egy ágyban, közösülni nem
sikerült, mert nekem gátlásaim voltak, másrészt azért, mert Anna
végtelenül hidegen viselkedett közeledésemre. Ez a viselkedés nem
visszautasításként hatott, hanem pl.: megcsókoltam, akkor ahelyett,
hogy hasonlóan viselkedett volna, hidegen azt kérdezte:” jó ez
neked?” Ekkor tehát és a későbbiek folyamán is nemi kapcsolat nem
jött létre közöttünk. Anna különben ezen az estén kijelentette, hogy ő
még szűz és a férjének tartogatja magát. Ezt én elhittem neki és ezért
lepődtem meg kb. 1 év múlva az egyik évfolyamtársam, Kocsis Ervin
úgy nyilatkozott nekem, hogy ő közösült Annával, sőt
bizonyságképpen meg akarta mutatni a lepedőt is.
Ervin azt mondta nekem, hogy Anna még szűz volt, ő volt az
első férfi, aki közösült vele. Itt kívánom megjegyezni, hogy egy
egyetemi bál alkalmával Ervin két barátja autóval elvitte Annát és
valahol erőszakoskodni akartak vele, azonban Anna kiugrott a
kocsiból és elszaladt, ezt nekem Anna mesélte el egy alkalommal.
Ekkor Anna mutatta a térdét, melyen sérülések voltak, és mondta
azt is, hogy cipője sarka is eltört, mikor a kocsiból kiugrott.
A szilveszteri esetet követően én nem kerestem a kapcsolatot
Annával, ezután már csak spontán, véletlen találkozásaink voltak,
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két-három havonként.
A véletlen találkozások időszaka kb. 1969. tavaszáig tartott,
amikor néhány alkalommal ismét felvettük egymással a kapcsolatot,
úgy, hogy vagy Anna hívott engem telefonon, különösen bálok előtt,
kérdezve, hogy van-e meghívott lány ismerősöm, vagy én hívtam fel
telefonon, s ha ideje volt, elbeszélgettünk egymással a mindennapi
dolgokról, problémákról.
1969 tavaszán egy alkalommal, – mivel láttam, hogy bizalmas
hozzám Anna – megkérdeztem tőle „volt-e már férfivel", mire ő azt
felelte, hogy „igen", túl van rajta, és nem is gondolta, hogy az ilyen
jó és felnőttnek érzi magát. Mivel én Kocsis Ervinre gondoltam,
kérdeztem tőle, hogy kivel volt jóba, de ő erre kitérő választ adott, azt
mondta „úgysem ismered.”
Véleményem szerint Kocsis Ervin 1968-1969 év téli időszakába
tarthatott kapcsolatot Annával, mert ebben az időben említette
nekem, hogy ő közösült vele.
1969 év tavaszán a Diósgyőri Gépgyárban készítettem a diploma
tervemet, ugyanitt dolgozott Csiky Vidor nevű évfolyamtársam is.
Beszélgetés közben felvetődött Labancz Anna személye és Csiky
Vidor elmondta nekem, hogy viszonya volt Annával, kérdésemre,
hogy megkapta-e, igennel válaszolt. Megjegyzem, hogy én ezt nem
hittem el, nagyképű viselkedésnek tartottam. Én úgy ismertem Csiky
Vidort, mint aki nem jár lányokkal, mondhatom, faragatlan, nőkhöz
nem értő fiúnak ismertem.
Véleményem szerint Anna nem győződött meg arról, hogy
ismerősei mivel foglalkoznak, hol dolgoznak, ő a megjelenése alapján
és az illető elmondása alapján szó szerint elhitte, amit mondtak neki.
Tehát ha valaki bemutatkozott neki, hogy pl. mérnök vagyok, Anna
nem volt annyira kvalifikált, hogy utána járjon, meggyőződjön erről,
hanem ha az illető külseje szimpatikus volt neki, így azt tudomásul
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vette.
1970 januárjában beszéltem Gyöngyösön az egyik barátommal,
Honti Gáborral, az OVIT Gyöngyösi Kirendeltségen dolgozó
gépészmérnökkel, aki elmondta, hogy a felesége – aki Miskolcon a
Drótgyárba dolgozik – egy miskolci fodrász üzletben találkozott
Labancz Annával, akit rajtam keresztül ismert látásból, beszédbe
elegyedett, és Labancz Anna állítólag eldicsekedett azzal, hogy
komoly vőlegénye van és nemsokára férjhez megy. A vőlegényről
bővebbet nem mondott. 1969 július 21-én, az egyetem elvégzése után
Gyöngyösre kerültem az Országos Ércbányák Mátrai Erőműveihez,
mint gépészmérnök, ettől az időtől egészen ez év februárjáig minden
kapcsolatom megszakadt Annával. Időközben megismerkedtem
Szepesi Rozália, Gyöngyös, Hámán K. u. 14. sz. alatti lakossal,
akihez komoly érzelmi szálak fűznek.
1970 februárjában kapcsolatunk megromlott, úgy éreztem, hogy
szakítottunk, ez nagyon megviselt, hogy felejtsek – mivel
Gyöngyösön rokonaim nem nagyon vannak – egy szabad szombatot
kihasználva, pénteken délután elutaztam Gyöngyösről azzal, hogy
hazautazom Rudabányára. Utamat Miskolcon megszakítottam, mert
az öcsémmel, Lázár Zoltán műszaki egyetemi hallgatóval akartam
beszélni. Mielőtt a műszaki egyetemre kimentem volna, eszembe
jutott Labancz Anna nevű ismerősöm, így kimentem a
nővérszállásra, hogy vele elbeszélgessek. Ez 1970 február 20-án
lehetett a koraesti órákban. A nővérszálláson a portásnővel
beszéltem, aki kérdezte tőlem, hogy melyik szobában lakik Labancz
Anna, mire én az 1-es szobát jelöltem meg, hiszen ismeretségünk
idején ott lakott. A portásnő bekiabált a folyosóra, Anna nevét
szólítva, mire valaki azt válaszolta, hogy dolgozik. Én tudtam, hogy
Anna a szemészeti osztályon dolgozik, így először telefonon
próbáltam hívni a szálló portájáról, ez nem sikerült, ezért
448

személyesen mentem be a szemészeti osztályra. Annára várnom
kellett kb. 20 percet, majd bementünk az ügyeletes nővér szobájába,
ahol kb. 2 óra hosszát beszélgettem Annával. Közben megjelent Éva
nevű barátnője is, akinek a férje ott a szemészeti osztályon feküdt.
Beszélgetésünk nagy része alatt a helyiségben tartózkodott egy
alacsony, fiatal ápolónő, aki időnként kiment a szobából.
Beszélgetésünk során felvetettem Annának, hogy hallottam arról,
hogy vőlegénye van, és hogy férjhez megy, mire ő ezt tagadta, azt
mondta, hogy nem igaz, és ő csak azért beszélt erről a barátom
feleségének, hogy dicsekedjen. Én beszéltem a gyöngyösi lány
ismerősömről, elmondtam, hogy úgy néz ki, hogy szakítottunk, mire
ő vigasztalni próbált, hogy ő nem úgy ismer engem, hogy én
szakítani tudnék Szepesi Rozáliával.
Labancz Anna továbbiakban arról beszélt, hogy az utóbbi időben
sehova nem jár, unatkozik, állandóan rossz hangulata van, sőt olyan
kijelentést is tett, hogy valamit csinál magával – én arra gondoltam,
öngyilkos lesz –, de hogy miért, azt nem tudtam meg, mivel
kérdésemre csak annyit válaszolt „szar a világ”.
Ezt követően Éva nevű barátnőjéről beszélt, annak férjéről, az
osztályon lévő betegekről. A beszélgetés végén felvetettem Annának,
hogy látogasson meg Gyöngyösön. Anna ebbe beleegyezett, s úgy
beszéltük meg, hogy a jövő héten szombat-vasárnap úgy intézi a
munkáját, hogy szabad napja legyen, én is ígértem, hogy
megpróbálom e két napra szabaddá tenni magam és levélben
értesítjük egymást, hogy ezt sikerült-e megoldani vagy sem. Úgy
egyeztünk meg, hogy ha sikerül Annának elintézni a szabadnapot,
akkor szombaton érkezik Gyöngyösre, a szombatról vasárnapra
virradó éjszakát nálam tölti albérleti lakásomon, majd vasárnap
utazik vissza Miskolcra. Anna ebbe bele is egyezett, s bár nem
vettem észre, hogy túlzottan örült volna, vagy felvidult volna a
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gyöngyösi kirándulás hallatára, beértem azzal, hogy eljön. Ezután
Anna lekísért a szemészeti osztály előcsarnokába, ahol elváltunk, az
egyetemre mentem, öcsémnél aludtam, majd másnap szüleim
rudabányai lakására távoztam.
A következő hét hétfői vagy keddi napján levelet írtam Annának,
melyben közöltem, hogy szabad leszek szombat-vasárnap, és várom a
gyöngyösi állomáson. Arra az esetre, ha elkerülnénk egymást, egy
kézzel rajzolt térképvázlatot készítettem, hogy hogyan juthat el
albérleti lakásomra. Ezt követően pénteken kaptam levelet Annától,
melyben közli, hogy ne haragudjak, de közbejött munkája miatt nem
tud jönni. Ezt a levelet a rendőrségnek átadtam.
Kérdésre kinyilatkozom, hogy Anna lakásomra történő
meghívásával nem az volt a célom, hogy vele nemi viszonyt
létesítsek, hanem beszélgetni akartam vele a fentebb leírt
lányismerősömmel kapcsolatban felmerült kétségeimről, egyéni
problémáimról.
Kérdésre elmondani kívánom, hogy Miskolcon mint egyetemista,
több lánnyal megismerkedtem egyetemi éveim alatt. Ezek a lányok
egy-két hétig, legfeljebb hónapig jelentettek számomra valamit, utána
elfelejtettem őket. Ezek között a lányok között olyan sem maradt,
amit baráti kapcsolatnak lehetne nevezni.
Labancz Annával viszont annak ellenére, hogy vele nemi
kapcsolatunk soha nem volt, mondhatnám azt is, hogy mint nő
számomra semmit nem jelentett, jó baráti kapcsolat alakult ki az
évek folyamán, és ennek tulajdonítom azt, hogy mikor Miskolcra
értem, lelki problémáimmal először őt kerestem fel, és a vele való
beszélgetés során kívántam enyhíteni bánatomat.
Megjegyzem, hogy én olyan típusú férfi vagyok, aki ha egy nővel
megismerkedik és nem érez az iránt a nő iránt vonzalmat, képtelen
vagyok vele közösülni. Annával az első időkben így voltam, és később
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sem éreztem iránta más érzést, mint a baráti, pajtási viszonyt.
Kinyilatkozom, hogy 1970 február 20-i találkozásunk óta
Annával nem találkoztam, az e naptól számított egy hét múlva
kapott levélen kívül más levelet, táviratot, üzenetet Annától nem
kaptam.
Arra a kérdésre, hogy a február 27-i levél után miért nem írtam
Annának, azt válaszlom, hogy ezután rövid idő múlva megjavult a
kapcsolatom Szepesi Rozáliával, kibékültünk, és azóta ismét együtt
jártunk kb. két héttel ezelőttig, mikor kapcsolatunk véglegesen
megszakadt.
Mint korábban kijelentettem, most is azt állítom, hogy ez év
februárjától sem személyesen, sem telefonon vagy levélben
kapcsolatba vele nem kerültem.
Labancz Anna egyéniségéről, jelleméről azt tudom elmondani,
hogy ha egy fiúval megismerkedett, szerelmes lett bele, hisz ezt
nekem is mondta, hogy ő szerelmes belém, bár ennek jelét nem
nagyon mutatta, hisz a korábban említett szilveszteri együttlétünk
alatt olyan hidegen viselkedett velem szemben, ahogy egy szerelmes
nő nem nagyon szokott viselkedni – véleményem szerint. A
szilveszteri együttlétünket követően pedig kb. egy hónap múlva úgy
nyilatkozott nekem a Fehérteremben, mikor találkoztunk, hogy én
jelentettem neki valamit, szerelmes belém.
Számító természetűnek tartom, azért, mivel nyíltan hangoztatta,
hogy neki diplomás férj kell, csak diplomás férfihoz fog férjhez
menni.
Nem volt érzéki nő, sőt mondhatom, túl hidegnek tartottam, s
felmerült bennem az a gondolat is, hogy egy ilyen nő, ha férjhez
megy, hogy lehet együtt a férjével.
A pontos jellemzéshez hozzátartozik még, hogy az emlékezetes
szilveszteri eset alkalmával Anna előttem vetkezett meztelenre, én is
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meztelen voltam, egy ágyban feküdtünk, s annak ellenére, hogy én
nemi vágyat nem éreztem iránta – a fentebb említett gátlásaim miatt
–, próbáltam izgalomba hozni, erőltetni azt, hogy közösüljünk. Anna
határozottan tiltakozott ez ellen, tehát annak ellenére, hogy
mellettem feküdt, kijelentette, hogy nem hajlandó közösülni.
Ezt én annak tudtam be, hogy Anna még szűz, a meglepő az volt,
hogy amikor csókolgattam, ő hidegen annyit mondott „jó ez neked"?
Megemlíteni kívánom még, hogy 1968 tavaszán az egyik
évfolyam esten Annával mindketten erősen leittasodtunk, sokáig
szórakoztunk és Anna nem akart ilyen későn hazamenni a
nővérszállásra, ezért hisztizni is kezdett, amelyre többen felfigyeltek,
ezért az évfolyamtársaim közül valaki – a személyére már nem
emlékszem – felajánlotta, hogy menjünk ki az ő albérleti lakására
Tapolcára. Hajnalban az első autóbusz járattal kimentünk Annával
Tapolcára, és itt két ágyban külön-külön aludtunk. Ekkor Anna
annyira ittas volt, hogy én vetkőztettem le, csak a felső ruházatot
vettem le róla, az alsó ruházat rajta maradt.
Ez alkalommal fel sem merülhetett közösülés kettőnk között,
hiszen Anna annyira ittas volt, hogy hányt is, visszataszító volt, így
reggel mikor felébredtünk, felszálltunk az autóbuszra, én leszálltam
az egyetemnél, míg Anna hazament a szállására.
Feltett kérdésre elmondom, hogy 1970 április 18-án
megbeszéltem Butora Gyula gyöngyösoroszi lakossal – aki
ugyancsak Rudabányára való, hogy hazavisz szüleimhez látogatóba
motorkerékpárján. Gyöngyösről 12.30 órakor indultunk el, és Eger
érintésével
Dédestapolcsány-Bánhorváti
útvonalon
jöttünk
Miskolcot elkerülve Sajókazán keresztül Rudabányára. Rudabányára
érkeztünk kb. 15.30 órakor a motorkerékpárról én a lakásunk
közelében lévő népboltnál szálltam le. Ekkor nálam volt egy
sporttáska, benne szennyes fehérneműimmel, amiket édesanyámnak
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vittem mosás végett.
Ez alkalommal sötétszürke, combközépig érő télikabát, kék-apró
fekete kockás zakó, fehér alapon fekete csíkos nejlon ing, barna színű
nyakkendő, kék pulóver környakú világosszürke alapon, hasonló
színhatású kockásan szőtt nadrág és fekete magas szárú posztó cipő,
melynek talpa keresztben recézett gumitalpú, volt rajtam.
Szüleim lakására érve ott tartózkodtam kb. 19.30 óráig, ekkor
egyedül elmentem az un. Népkerti italboltba, itt kb. 5-10 percig
tartózkodtam és egy üveg bort vásároltam. Az italboltban ekkor
Venczelné nevű csapos volt szolgálatban, ugyancsak az italboltban
tartózkodott Venczelné férje is, és még több rudabányai lakos, akiket
név szerint nem ismerek, de köszönő viszonyban vagyunk.
Mikor a lakásunkra értem az italboltból szüleim és a húgom
voltak otthon. Mind a négyen bevonultunk a szobába tévét nézni,
közbe lefeküdtem és az ágyból néztem a tévét, és tévénézés közben
elaludtam. Arra emlékszem, hogy valamilyen szökevényről volt szó a
filmben, aki kenyeres kocsin megszökik a börtönből, ez a szökevény
színész alakítója Márkus László volt.
Egész éjjel szüleim lakásán aludtam, másnap reggel, 19-én 8.30
órakor ébredtem fel. A lakásban tartózkodtam 11.30 óráig
édesanyámmal és húgommal beszélgetve, édesapám közben lövészetet
vezetett a rudabányai lőtéren.
11.30 órakor átmentem barátomhoz, Szerényi László Rudabánya,
Óvoda utcai lakoshoz. Szerényi László látogatásomkor még aludt,
ezért megkértem édesanyját, hogy szóljon Lacinak, hogy jöjjön át, ha
felébredt, szüleim lakására, hogy beszélgessünk. Kb. 10 percig
lehettem távol ekkor szüleim lakásától, mivel Szerényi Lászlóéktól
eljövet megint hazamentem, kb. egy fél óra múlva jött utána
Szerényi László, akivel 12.30 órakor felmentünk unokabátyámhoz,
Ráczkövi Józsefhez, itt kb. 15 óráig beszélgettünk, ezután Lacival
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együtt hazamentünk szüleim lakására, ahol megebédeltünk, azután a
rudabányai labdarúgó pályára mentünk ki, ahol megnéztük a
Rudabánya-Gyöngyösi Spartacus labdarúgó mérkőzést. A pályára
menet találkoztunk Laci öccsével, és így hármasban voltunk a
pályán.
A mérkőzés végén beszéltem Berentés Lajos tartalék kapussal,
akit Gyöngyösről ismerek, akivel együtt dolgozunk és megkértem őt,
intézze el, hogy a csapatot szállító autóbusszal visszamehessek
Gyöngyösre. A mérkőzés befejezése előtt kb. tíz perccel hazamentem
becsomagolni a tiszta holmimat, közben elkértem édesapámtól a
világosbarna ingét, melyet magammal vittem, magamra öltve
Gyöngyösre. Annyiban helyesbítem a fentebb elmondottakat, hogy
Berentéssel nem a mérkőzés végén, hanem a mérkőzés szünetében
beszéltem.
Az autóbusz kb. 18 órakor indult el Rudabányáról, Miskolcra ért
kb. 19 órakor, a színház melletti utcában leparkírozott, a játékosok
elmentek vacsorázni. Én egyedül elsétáltam a villanyrendőrig, ekkor
találkoztam Szilárdi László volt évfolyamtársammal, akiről úgy
tudom, Zsolcán lakik. Beszélgettem vele, majd mikor elváltunk a
rövid, kb. kétperces beszélgetés után, még találkoztam két volt
évfolyamtársammal, akiknek a vezetéknevére nem emlékszem, az
egyiket Bélának, a másikat Sándornak hívják.
Ezután elsétáltam a Béke étteremig, mivel ott vacsorázott; a
csapat és megkértem Dobi Gyula gyöngyösi ismerősömet, hogy
rendeljen nekem egy jaffát egy fél ginnel, addig amíg elmegyek
cigarettát vásárolni. Mikor a cigarettával visszaértem az étteremhez,
már nem találtam ott a csapatot és Dobi Gyula ismerősömet, ezért
anélkül, hogy valamit fogyasztottam volna, szaladtam az
autóbuszhoz.
Miskolcról kb. 19.40 órakor indultunk el, kijelentem, hogy
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Miskolcon senkinek nem telefonáltam ez idő alatt, tehát Labancz
Annát sem kerestem.
Kb. 22.15 órakor érkeztünk Gyöngyösre.
Mikor hazaértem, kipakoltam a nálam lévő sporttáskából a
fehérneműimet és az élelmet, amely papírba volt csomagolva, pakolás
közben vettem észre, hogy a papír véres kis helyen, megnéztem a
kezemet és akkor vettem észre, hogy a jobb középső ujjam 2-3.
percénél a külső oldalán a bőröm meg van karcolva, kissé vérzik. Az
édesapámtól elhozott világosbarna ing bal ujjának mandzsettáján
április 20-án délelőtt munkavégzés közbe vettem észre, hogy
pontszerű vérszennyeződés van rajta.
E vérszennyeződés keletkezésére nyilatkozni nem tudok.
Valószínűnek tartom, hogy a korábban leírt ujj-sérülésemtől
keletkezhetett.
A lakásomon mosdótálban talált, vérrel szennyezett törölközőkre
vonatkozóan azt tudom elmondani, hogy kb. 3 héttel ezelőtt Szepesi
Rozália nevű ismerősömmel közösültem albérleti lakásunkon, aki
ekkor menstruált, az egyik törölközőm a menstruáció folytán véres
lett. Ez a törölköző közösülésünk alatt az ágyra volt terítve, így lett
véres.
Azért csak most, azaz április 20-án áztattam be a törölközőt más
törölközőkkel együtt szappanos vízbe, mert korábban arra vártam,
hogy eljön Rozália nevű ismerősöm és ő azt akkor kimossa, de mint
előbb említettem kb. két héttel ezelőtt kapcsolatunk megszakadt, így
rá tovább nem számítottam.
Labancz Anna haláláról a mai napon rendőrségi kihallgatásom
során értesültem.
Mást külön kérdés nélkül elmondani nem kívánok, a jegyzőkönyv
helyesen van felvéve, melyet előttem hangosan gépbe diktáltak, azt h.
h. aláírom. Miskolc-Gyöngyös közötti egyszeri utazásra szóló vasúti
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jegy költségére igényt tartok.
Ocsenás József r. fhdgy. Lázár József
Hernádi János r. hadnagy tanú
Megvan a tettes

Lázár érezte, hogy a kihallgatok nem hisznek neki. Hallva
olykor elvékonyodó hangját, úgy gondolta, a viselkedése
valóban árulkodó. Előzetesen azt hitte, majd kemény és
határozott lesz, mint amikor Annával a dolgát elrendezte. De
ezek a nyomozók nem bunkók voltak, mint előzetesen
képzelte, hanem magabiztos férfiak, akik tudták, mit akarnak.
Mindig tartott a céltudatos emberektől, amilyen Kocsis Ervin
vagy Csiky Vidor is volt. Ők eredményesen fűzték a lányokat
és kivágták magukat a kényelmetlen helyzetekből.
Lázár idegességében elszívott fél doboz cigarettát.
Ocsenás főhadnagy Lázár szövegét ellentmondásosnak,
önmentegetőnek, hiteltelennek találta. Úgy gondolta, mielőtt
bármit mond és lép, elolvastatja a jegyzőkönyvet a főnökével.
– Lázár itt marad – intett a kollégájának.
– Kimehetek vécére? – kérdezte Lázár szorongva. – Kísérd
ki és legyél vele – mondta Ocsenás, és felmarkolta a
jegyzőkönyv aláírt lapjait.
Lázár már biztos volt benne, hogy kérdőjelekkel teli
szövegét a nyomozók nem veszik be. Elég, ha néhány
állításának utána néznek, például annak, hogy mikor is
szakított Rozáliával. Elképzelhetően a lány a levelet
megőrizte. Rajta van a dátum. És a levele hangvétele is arról
árulkodik, hogy számára nincs semmilyen fontos emberi érték
az életben. Rozália bizonyára azt is elmondja, hogy nem
szeretkezett vele se menstruáció idején, se máskor. És akkor
harangoztak: vége az életének. A ringyó, illetve a halála nem
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ér ennyit. Semmiképpen nem ér ennyit.
Majdnem behugyozott, mégsem akart megindulni a
vizelet, annyira szorongott. És nem szokta meg, hogy mellette
állnak. – Bemehetek a fülkébe, mert gátlásom van. – Maga
ilyen gátlásos? – kérdezte a nyomozó, és intett.
– Megvan a tettes! – lépett be Almássy Rezső szobájába
Ocsenás. – Ezt olvasd el, alezredes elvtárs! A srác hetet-havat
összehord. Tuti, hogy takargat valamit. Ha kicsit
megkaparjuk,
egy-két
állításának
utána
megyünk,
összeroppan, és kitálal. – Ülj le! – mondta Almássy, és
belemerült a jegyzőkönyvbe.
Kétszer
is
figyelmesen
áttanulmányozta
Lázár
tanúvallomását, itt-ott visszalapozott, mert egyes témák több
helyen felbukkantak. – Na, mi a véleményed? – kérdezte
bizakodóan Ocsenás. – Én ezt nem látom tiszta ügynek. –
Nézd meg, amit a véres cuccai kapcsolatban állít. Azt mondja,
hogy hazavitte az összes szennyesét, gondolom a törülközőket
is. Azon kívül, ha egyáltalán igaz ez a menstruációs duma,
csak egy törülközőt terített a lány alá, nem négyet. És kefélés
előtt a csaj nyílván megmosdott, akkor pedig a törölköző nem
lesz véres, legfeljebb maszatos, amit minden rendes nő még
frissiben kimos. De ha ezt nem is tette meg ez a Rozália, Lázár
miért várt heteket a kimosásra, illetve ha már úgyis hazament,
a többi szennyessel együtt miért nem vitte haza? Az is
elgondolkodtató, hogy a lánnyal történt szakítása óta eltelt idő
után miért éppen 20-án jön rá az áztathatnék? De legyen
minden úgy, ahogyan állítja. Kérdem én, miért teszi a
menstruációs vértől vöröslő vízbe az ingét, amelyen csak egy
kicsi vércseppet talált, és amelynek keletkezésére
vonatkozólag nem tud magyarázatot adni? És miért olyan
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sürgető neki, hogy kimossa, amikor a szennyesét hazahordja
az anyjának? Nem várhatott az ing a foltocskával két hetet?
Vagy nem lett volna elég, ha csak a kézelőt öblíti ki? És miért
teszi oda a bordó zokniját? Mert esetleg azon is található
vércsepp? Akárcsak a zsebkendőjén?
Almássy elgondolkodott. Neki más elképzelése volt a
gyilkosságról, nem találta meggyőzőnek Ocsenás érveit. –
Mindez még nem bizonyíték – mondta és gondterhelten
rágyújtott. – Oké, rendben van, de főnök, te is voltál fiatal…
Ez az Anna egy gyönyörű, jó alakú nő volt. Amikor Lázárral
húsz évesen lefeküdt, ott van, olvashattad, biztatás nélkül
meztelenre vetkőzött… Ha naiv volt is, annyit tudhatott, hogy
az ágyban nem dominózni fognak… Tehát nem hiszem, hogy
olyan nagy ellenállást tanúsított volna… Főnök, ha én nem
kívánok egy nőt, nem fekszem le vele anyaszült meztelen az
ágyba, illetve ha húszévesen mégis, akkor a magamévá
teszem… Érted, mire akarok kilyukadni? Ennek a srácnak
valami defektje van.
Almássy
egyeztetett
az
ügyről
Hajas
Zoltán
rendőrfőkapitány-helyettes,
bűnügyi
igazgatóval,
aki
egyetértett a koncepciójával. Almássy és főnöke úgy
gondolták, meg kell találni a titokzatos telefonálót, és akkor
meglesz a tettes is, aki a kajakozó srácok, vagy azok haverja
közül valamelyik. Egyébként pedig Almássy nem szerette, ha
a beosztottjai akarják megmondani neki, hogy mit hogyan kell
értelmezni. – Én azt mondom, várjuk meg a szakértői
véleményt a beáztatott szennyesről.
Ocsenás József szerette volna meggyőzni főnökét a maga
igazáról: – Főnök, akkor mondok mást. Ez a srác megtudja,
hogy a lány, aki bizonyára azért egy kicsit tetszett neki,
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komoly fiúra akadt, aki esetleg el is veszi… Erre mit tesz?
Iderohan Miskolcra, a lány munkahelyén a kis barátnőjéről
nyafog neki, majd azt kéri, hogy látogassa meg… egy egész
hétvégére… aludjon nála… és természetesen nem lesz köztük
semmi szex, egyfolytában arról a bizonyos Szepesi Rozáliáról
fognak csacsogni. Amikor a lány vonakodott, Ignátz Éva
vallomása szerint, megkérte a kezét… – Aztán ez vagy igaz,
vagy sem… Anna ezt mondhatta hencegésből, vagy az a
bizonyos Éva találta ki. – Mondjuk, igazad van. Lázár ötlete
mégiscsak perverz. Mondjuk, a lány elutazik hozzá, együtt
töltik az éjszakát. Aztán Anna hazatér, és a fiú, akibe a naplója
szerint halálosan szerelmes, kirúgja. Mert az ilyesmi, valljuk
be, egyikünknek sem tetszene… – Ezek a te következtetéseid.
– Én csak kérdezem: normális az, aki azt hiszi, hogy ilyen
szituációban egy nő azt választja, aki soha nem tudott vele mit
kezdeni, soha nem szerette, csak újabban panaszládának
tekinti? Szerintem nem. A lány határozottan nemet is mond,
itt van a levele, amit Lázár lakásán találtunk… Az ilyen
visszautasítást nehéz elviselni, ha valaki beleéli magát
olyasmibe, aminek semmi köze a valósághoz… – Egy
elmaradt numera miatt senki nem gyilkol. Nem vállalja, hogy
tizenöt évre lecsukják, és elcseszi az egész életét… – Igazad
van, józan ésszel ilyet valóban nem tesz senki. De akit elvakít
a szenvedély… Hány olyan esetet láttunk, hogy egyébként
normális emberek féltékenységből belevágják a kést abba, akit
szeretnek?… De mondok mást: nézd meg ezt a részt. Azt
mondja a srác, hogy a csapat buszán Miskolcra jött… Csupa
olyan fiatal, mint ő. Remek a hangulatuk, hiszen kitömték a
rudabányaiakat, ünnepelnek… De ez a Lázár nem marad
velük, hanem kóborol… Nehogy beszopjuk már ezt a
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dumát… Szerintem felhívta az öccsét, és kérdezősködött,
történt-e valami Miskolcon. Neki életkérdés, hogy megtudja,
Anna él-e vagy meghalt… – Ezt mondta, vagy te feltételezed?
– Persze, mondta! Van eszében! Ő csak sétált. Találkozott egykét régi, Miskolcon élő haverral, és semmiségekről
beszélgetett velük… és mellesleg, szerintem, megkérdezte,
hogy történt-e valami rendkívüli a városban, hiszen egy ilyen
hír, ha a lány meghalt, gyorsan terjed… – Túl élénk a
fantáziád, Józsikám. Egyelőre maradjunk meg a tényéknél.
Ocsenás még mindig nem adta fel: – Akkor még egyet
kérdezek. – Te azért erőszakolod ezt a verziót, mert te hoztad
el a srácot Gyöngyösről… Józsikám, ne akarj ott tettest fogni,
ahol nincs. – Csak még ezt hallgasd meg. Szóval először azt
mondja a gyerek, hogy a meccs végén beszélt a
tartalékkapussal. Aztán hirtelen ráébred, hogy akkor nem
passzolnak a dolgok, kijavítja magát, hogy a meccs
szünetében, miközben egy helyen dolgoznak, és előtte
bármikor tisztázhatták, hogy felszállhat-e a buszra. Ezt neki
időben kellett tudnia, hiszen másnap dolgozik, és ha nem
mehet vissza a csapattal, akkor vonatra kell szállnia. Nem
szólva arról, hogy ilyen ügyben az egyik játékos, a
tartalékkapus nem is dönthet, csak az edző vagy a klub
vezetője. Főnök, ha két nappal korábban intézek valamit, csak
emlékszem, hogy a tyúk volt előbb vagy a tojás… –
Elfelejtette, istenem, megesik az ilyen… Én nem látok ebben
olyan nagy ellentmondást. Lehet, hogy igazad van, Józsikám,
lehet. Mégse szaladjunk bele egy elhamarkodott gyanúsításba,
amiből hatalmas égés lehet… Tudod, hogy erre a nyomozásra
az ORFK-nál is nagyon odafigyelnek, és biztos eredményt
várnak tőlünk… Erre Pestről nyomatékosan felhívták a
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figyelmem. Szóval várjuk meg a labor-eredményt…
Almássyt bosszantotta, hogy Ocsenás erőszakoskodik,
miközben még több tucat tanút és egynéhány szóba jöhető
személyt feltétlen ki kell hallgatni, mielőtt bárkit
meggyanúsítanak.
Ocsenás főhadnagy lekettyenve már az ajtóban állt, amikor
gondolt egyet és visszalépett Almássy asztalához: – Főnök,
mondjuk mindaz, amit elmondtam, hülyeség… – Józsikám,
kezdem elveszíteni a türelmem. – Csak még ezt hallgasd meg,
aztán tényleg nem fárasztalak. – Józsikám, törődj bele, hogy
nem ez a srác a gyilkos. – Jó, beletörődöm, de figyelj ide. Miért
éppen szombaton, amikor közismert, hogy a szállás lányai
késő éjjelig kóricálnak? És miért éppen Lázár szabad
szombatján, amikor látványosan elkerüli Miskolcot, motorral
viteti magát haza?… Még nincs olyan nagyon motorozó idő…
És főnök, miért hajnali negyednégykor, amikor már
világosodni kezd? Előtte jött haza a két orvos házaspár, nyitva
az ablakuk, ég a lakásukban a villany… A Megadja doktor
még lejön, beáll a kocsival a garázsba… Aztán jó piásan
felbattyog a lépcsőn, éppen csak belép a lakásba, amikor a
felesége a sikoltást hallja… És hozzáteszem: ugyanakkor hallja
a Váradiné is! Tudod, arra gondoltam, egy miskolcinak jó a
kedd vagy a csütörtök is… Lázárnak csak a hétvége jó, csak
akkor szabadulhat… – Idegesítesz, Józsikám. – Itt a lista, hogy
addig ki mindenki mászkált a területen… Sokan látták…
Miért vállal ekkora kockázatot? Főnök, aki ilyet csinál, nem
normális, elvakította a gyűlölet, minden mindegy neki… Még
az sem érdekli, ha leültetik, ezt semmi nem érdekelte, ölni jött,
hát ölt, bármi áron… És miért a szemben lévő házak irányába
menekült? Miért nem a garázssor felé, ahol a kutya se látja,
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aztán át a sírok között? Mert fél hajnalban a temetőben? Csak
gyilkolni nem fél? Főnök, itt valami nagyon nem logikus… –
Egy gyilkosságban ne keress logikát. – Ez eltervezett
gyilkosság volt, nem hirtelen felindulásból elkövetett… Aki
végrehajtotta, menti az irháját, tehát végiggondolta a maga
szempontjából a dolgokat, bizonyára eltervezte a menekülés
útvonalát… Főnök, miért rohan át a kivilágított főútvonalon,
ahol bárkivel találkozhat? Ahol bárki láthatja? Mint ahogy
látták is! És főnök, kinek volt oka erre a szörnyű és iszonyatos
kegyetlenséggel végrehajtott tettre? Talán sok mindenkinek,
de ennek a srácnak biztosan: ez egy sértett fickó. Kétszer is ott
van neki a lány, egyszer sem tud vele mit kezdeni, aztán
meghallja, hogy vőlegénye van… és fél, hogy végleg elveszíti
azt, akinek szeretné bebizonyítani, hogy keménytökű gyerek,
neki is feláll egy gyönyörű fiatal nőre.. – És ezért ölt
vadállatként? – Összejön ez, ha megkaparhatjuk a dolgot.
Almássy felállt: – Nyugodj meg, Józsikám, elkapjuk a
gyilkost… De a gyilkost akarom elkapni, éppen ezért nem
kockáztatok… Egy ilyen pancser, mint a te jelölted, nem öl
ilyen brutálisan… ez képtelen rá… ez gyenge ember… A
gyilkossághoz nem elég az indulat, rendkívüli elhatározás is
kell. Miért fogadnánk el készpénzként, hogy nem tudta Annát
megkefélni, hogy nyafogott neki? – Főnök, ő maga állítja! –
Közben pedig azt a másik csajt még menstruáció idején is
dugta. – Ezt is csak ő állítja! – vágott közbe Ocsenás. – Ez nem
fog ölni, sőt, ez nem ölt, Józsikám, nincs is rá oka. Milyen
indítéka volna, szerinted? – És ha megkérdeznénk ezt a
Rozáliát, hogy miért szakított Lázárral és mikor, milyen
körülmények között? Meg dugott-e vele havibaj közben?
Hátha itt sem stimmel minden? – Na, ebből elég volt…
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Próbáld megkeresni a tettest. – Értettem, alezredes elvtárs. –
Leléphetsz. A srácot engedjétek el. És minden magánakciót
megtiltok. Ne szarjátok el az időt feleslegesen… Keressétek
meg azt a kurva titokzatos telefonálót.
Ocsenás már a kilincset fogta: – Főnök, honnan tudta a
srác, hogy biztosra mehet? Hogy nem tépi ki magát a lány a
kezéből? Hogy nem sikoltozza fel az egész telepet? És akkor
megnevezi, és gyilkossági kísérletért ül tíz évet… – Józsikám,
ne idegelj, hagyd abba az agyrémeidet! Még azt sem tudjuk,
hogy a szobában ölte-e meg vagy az ablakban. Ezekre fényt
kell deríteni. Még semmit sem látunk tisztán, de te már
gyilkost kiáltasz! – kiabált Almássy.
Lázár maga sem akarta elhinni, ami történt: gond nélkül
kisétálhatott a megyei rendőr-főkapitányság épületéből.
Néhány nap múlva megérkezett az ORFK Bűnügyi
Technikai Osztályától a vélemény: Lázár József bűnjelként
lefoglalt – általunk vizsgált – ingének kézelőjén, valamint
zsebkendőjén
freccsenéses
jellegű
emberi
vértől
eredő
szennyeződéseket mutattunk ki. A már említett zsebkendőjén és a
négy darab áztatott állapotban lévő törülközőn kiterjedt, vérre
gyanús szennyeződéseket észleltünk. E megállapításunk arra utal,
hogy a törülközők vagy véresek voltak, vagy oly vízbe lettek
beáztatva, amely víz nagyobb mennyiségű vérrel szennyeződött.
Mindez nem ingatta meg Almássyt abban a hitében, hogy
az lesz a tettes, aki beleillik az ő előzetes elképzelésébe. Nem
járult hozzá, hogy a Lázár József által mondottakat
ellenőrizzék, környezetében nyomozzanak, az érintett
személyeket Szepesi Rozáliától Berentés Lajoson és Butora
Gyulán át Lázár anyjáig, apjáig, húgáig részletesen
kikérdezzék,
az
általuk
elmondottakat
a
Lázár
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jegyzőkönyvében foglaltakkal szembesítsék. Almássy maga
akart tettest fogni, olyan tettest, aki a főkapitány-helyettes
elképzelésének is megfelel. Nagy kérdés volt, hogy akad-e
ilyen tettes!
Az utolsó út

Temetői látogatása után nyolc nappal, 1970 április 22-én
Sajópetriben immár Labancz Annát kísérték utolsó útjára.
Szívmelengetően szép idő volt. A szántó fölött tavaszi
önfeledtséggel trillázott és buckázott a pacsirta. A
huszonhárom éves, a haláltól olyannyira rettegő Annát
mindez már nem érdekelte. A boncoláskor 260 gramm
súlyúnak mért szíve, 1280 gramm súlyúnak talált agyveleje
már csak szerves anyag volt, a vad és elszánt döfések
következtében kialudt benne minden félelem és minden öröm.
A család döntésének megfelelően nem az apja mellé,
hanem külön sírba temették. Úgy érezték, az egykor
elszenvedett sérelmek feljogosítják őket arra, hogy így
határozzanak, és a kölcsönös imádatból mindenki mást kizáró
apa és leánya még halálában se találkozhasson.
Hófehér koporsóját arra a Szent Mihály lovára emelték,
amelyen tíz évvel azelőtt, apja temetésén egyszer már feküdt.
A búcsúztatáson jelen volt Tenk a feleségével, Ignátz Éva a
férjével, Buza Imréné főnővér, Kovács Katalin és még néhány
ápolónő a szállásról. Orvos egy sem tisztelte meg azt a fiatal
nőt, akiről a városban egyre vadabb hírek és pletykák
keringtek. A kórházat a szakszervezeti bizottság egyik
munkatársa képviselte.
Egykori hódolói közül senki nem jelent meg. Kern Ferenc
is távol maradt. Helyette édesanyja köttetett koszorút, de csak
a temetés másnapján szállíttatta ki a sírra. Kern májusban
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bevonult katonának. Előtte öt percre kiszaladt Anna sírjához,
hogy örökre elbúcsúzzék tőle.
Mennyit érnek a szavak, és mi igaz belőlük?!
Koporsójára dübörögve hullottak a súlyos göröngyök, de
neki már nem fájt semmije. Ő már nem riadt meg semmitől,
semmilyen dübörgéstől.
Ő éppen csak élt, és máris visszatért oda, ahonnan vétetett:
a titokzatos örökkévalóságba. Nem születtek gyermekei, nem
örülhetett az unokáinak.
Őt mindettől megfosztotta az, aki magának elvárta az
életnek ezeket az ajándékait.
Labancz Anna története 1970. április 22-én lezárult.
*

A rendőrség húsz évig nyomozott, nyomozgatott. Lázár
Józseffel hivatalosan többé nem foglalkoztak. Az ondórejtélynek sem néztek utána. Nem vizsgálták, hogy miként és
ki által kerülhetett az áldozat hüvelyboltozatába. Különben is
úgy ítélték meg, hogy nem tartozik a bűncselekményhez. A
városban pedig szárnyra keltek a legendák: menő és a
hatalom által óvott orvosokról, akik élvezhették a széplány
kegyeit. Ezzel Anna úgy értékelődött fel, hogy rögtön el is
ítélték.
Az ügyben nyomozó rendőrök a vallomásokból tudomást
szereztek a lány elleni nemi erőszak-kísérletről. Megtalálták
az elkövetőket, és több más sértettet. Tamáskovics Sándor
börtönbe került, Hódos Sándort bűnbánó magtartása miatt, s
mivel közvetlenül ebben a cselekményben nem vett részt,
megintették.
*

A család Anna életbiztosítási kötvényére kifizetett jelentős
összeget körültekintően használta fel: síremléket emeltettek
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neki, és rendbe hozatták a házukat.
Anna édesanyja 1980-ban halt meg. Férjével egy sírban
nyugszik.
Labancz Margit megörökölte Anna ruháit, ékszereit. Végre
ő is csinosan és divatosan öltözködhetett. A kilencvenes
években hunyt el rákban. Szülei mellé temették.
Labancz János szintén rákban halt meg 2000-ben. Annával
egy sírban nyugszik. A rokonok a sír megásásakor Anna földi
maradványaiba ütköztek. Koporsója már elkorhadt. Csontjai
akadályozták az előírt mélység elérését, ezért a gödör egyik
végét meglejtették, és lapáttal szelíden oda kotorták hamvait.
A csontokra puha földet szórtak és óvatosan elegyengették,
hogy végső és örök nyugodalmát többé senki és semmi ne
zavarhassa.
***

Regényen kívül a krónikás megjegyzése:
Lázár József húszévesen, rossz pillanatban, magában
tévelyegve találkozott Annával. Csak szenvedélyt, nem
szerelmet érzett. A szerelem teljessé tette volna, amire
vágyott, és amit Anna nem utasított el. Saját kudarcának rabja
lett. Az egyetlen igaz és tanúságtevő barátnő, Ignátz Éva
szerint Anna jónak, gyengének, de esendőnek látta. Lázárt
szenvedélye elvakította, jóvátehetetlen és megbocsáthatatlan
tettbe sodorta. Amit érzelmileg átélt, sok mindenki más is
átéli, de, szerencsére, csak kevesen lépik át azt a határt, ami
után sem önmagától, sem a nyilvánosságtól nem kaphat se
megértést, se erkölcsi felmentést. Istenen kívül dönthet bárki
az életünkről?
Anna hétköznapi emberként tragikus antik hős lett, amint
végigment a maga útján. Voltak hibái, de nem voltak bűnei.
Csak abban marasztalható el, amiben valamennyien, akik
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mindennapi életünket éljük. Jelleme, teste és lelke maga volt a
tisztaság. Édesanyja ezt íratta a síremlékére: Téged feledni sosem
lehet. Te voltál a jóság és szeretet. Közhely. Ha őt látjuk mögötte:
igazság. Önmagunkat becsüljük, ha nem feledjük ezt a jóság és
szeretet embert.
Nyugodhat békén mindaddig, amíg az, aki halálba küldte,
be nem ismeri megbocsáthatatlan tettét?
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